
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (CVالسيرة الذاتية  )

 االسم نوال محمود علوان

 تاريخ الوالدة 1970/ 6/  10

 الديانة مسلمة

 الحالة االجتماعية متزوجة

 عدد االطفال اثنان

 التخصص نباتات زينة

 الموقع بغداد

 الدرجة العلمية أستاذ مساعد

 عنوان العمل جامعة بغداد / كلية الهندسة والعلوم الزراعية

 هاتف العمل 

 الهانف الخلوي الخاص 07519033187

 

 وال : الشهادة العلميةا

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1999-1996 كلية الهندسة والعلوم الزراعية بغداد البكاليورس

 2003-2001 كلية الهندسة والعلوم الزراعية بغداد الماجستير

 2015-2011 كلية الهندسة والعلوم الزراعية بغداد الدكتوراه

 

 

 المهنـــــة

 العدد المهنة مكان العمل التاريخ

 1 مهندس زراعي الهندسة والعلوم كلية الزراعية 1999-1996

 2 تدريسي )مدرس مساعد( الزراعيةكلية الهندسة والعلوم  2003-2001

 3 تدريسي) مدرس( كلية الهندسة والعلوم الزراعية 2010

 4 أستاذ مساعد كلية الهندسة والعلوم الزراعية 2019

 



 

 

 

 

 

 

 

        ثالثا : الجامعة 

     

 العدد.

 الى (–التاريخ ) من  الكلية الجامعة

 لحد االن  1987    1 ندسة الزراعيةهكليةعلوم ال جامعة بغداد 1

    

 

 

 

 الموقف  / الكورسات : الدروس التي درستها رابعا :

 

 خامسا : الرسائل التي اشرفت عليها: 

 

 السنة القسم عنوان الرسالة العدد

قياس كفاءة بعض االشجار المزروعة على جوانب  1

الطرق الرئيسية لمدينة كربالء المقدسة في احتجاز 

 الملوثات مع توظيف التقنيات الجيومكانية

 2018-2019 قسم البستة وهندسة الحدائق

 

 

 

 السنة المادة القسم العدد

 1999 نياتات طبية قسم البستنة وهندسة الحدائق 1

 قسم البستنة وهندسة الحدائق 2
 مبادى بستنة

2003 

 2019-2004 نباتات زينة قسم البستنة وهندسة الحدائق 3

 2021-2020 نباتات زينة الحدائققسم البستنة وهندسة  4



 

 

 

 

 

 

 

 سادسا : المؤتمرات التي شاركت بها 

 نوع المشاركة السنة المكان عنوان المؤتمر العدد

1 Food and 

Agricultural 

Sciences 

 مشاركة ببحث 2018اب -24 ايران –جامعة مشهد 

  تعليم مهارات الكتابة  

 

 –جامعة طهران 

 ايران

 حضور   2019شباط   7

والزراعة دور البحث العلمي  

المستدامة في تحقيق االمن 

 الغذائي

العراق –دهوك   

. 

 3-2 تشرين االول 

2019 

 حضور

     

 

 سابعا : النشاطات

 خارج الكلية داخل الكلية

Design Day استشارات متنوعة في مجال االختصاص 

  معرض الزهور

امنا : البحوث  المنفذة التطبيقة ث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة مكان النشر  عنوان البحث  العدد

1 Effect of soaking in sanlicylic acid and foliar 

spray of plants with Benzyladeenine on growth 

,flowering and tuberous root production of 

ranunculusasiaticus 

Plant Archives  vol. 19 

no. 2 /  2019 

2019 

2 Effect of the period of soaking and 

concentration of salicylic in the growth and 

production of Iris  acid 

IOSR –v:11 N.1 pp 34-

41 

2017 

3 Effect of Shading ,Brassinolide and Salicylic 

acid on Growth and Yield of Gladiolus CV 

White prosperity 

Euphrates journal of 

Agriculture science 

vol.7 no.4 

2015 

4 Response of Growth and production of Gerbera plant  

(Gerbera jamesonii)  to chemical fertilizers. 

 

Biochem .cell . Arch vol 

19 .  

no. 1 pp 743-746 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

Influence of   tuberous  root soaking in salicylic acid 

and foliar spray of plants with benzyladenine on 

growth ,flowering and tuberous root production of 

ranuculus asiaticus 

Plant Archive   Vol.19  

No2. 2019 

2019   

6 Realistic evaluation of green spaces and falling dust 

rate in the  city center of holy karbala . Iraq 

Plant  Archive Vol. 20  

supplement 2. 2020 pp. 

2852-2858 

 

 

2020 

7 Effect of the period of soaking and concentrations of 

salicylic acid in the growth and production of iris 

 

IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary Science 

(IOSR-JAVS) e-ISSN: 

2319-2380, p-ISSN: 

2319-2372. Volume 11, 

Issue 1 Ver. II (January 

2018), PP 34-41  

www.iosrjournals.org 

 

2018 

8 Realistic Evaluation of green spaces and falling dust rate in 

the city centerof holy karbala . Iraq 

Plant archive 

Vol20'supp 2.2020 

pp2852-2858 

 

 

2020 

 

 البحوث العربية ) المحلية ( 

 العدد عنوان البحث مكان النشر سنة النشر

يد التاثير التظليل و منظمي النمو البراسينو جامعة بغداد _ أطروحة دكتوراه 2015

على نبات  الهماوحـامض السالسيليك وتداخا

 White prospertiyالكالديولس صنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت White 2 Prosperity الكـالديولس صنف

1 

(: 4) 7-مجلة الفرات للعلوم الزراعية  2015

462-274 (2015) 

تاثير التظليل ونقع كورمات الكالديولس بحامض 

السالسيلك ورش النباتات ببالبراسينواليد في نمو 

 whiteوإنتاج نبات الكالديولس صنف 

prospretiy   

2 

تاثير التظليل ونقع كورمات الكالديولس  (:4) 7-للعلوم الزراعية مجلة الفرات  2015

 بالبراسينواليد ورش النباتات بحامض السالسيلك في

 اج اكورمات الكالديولس انت

3 

مجلة الفرات للعلوم الزراعيةالمجلد )  2016

( 4( العدد )  8  

استجابة ابصال السوسن للرش بحلمض السالسيلك 

 kt30و

4 

تكريت للعلوم الزراعية المجلد ) مجلة  2017

 2011( لسنة 2( العدد ) 11

تاثير السقي بالماء المعالج بشدات فيض مختلفة 

ورش البنزل ادينين في نمو وازهار نبات الورد 

 Rosa damascene millالشجيري 

6 



 

 

 

 

 

 

 

المجلة العراثية للعلوم  2014

(5( العدد) 2)      والتكنلوجياالمجلد  

الحديدوز والماء الممغنط في نمو تاثير كبريتات 

 ووازهار نبات حلق السبع

7 

 

تاثير رش السايكوسيل والسقي بالماء المعالج  مجلة المثنى للعلوم الصرفة 2014

مغناطسيا في صفات النمو الخضري والزهري 

 Delphinium ajacislلنبات منقار الطير 

8 

2020 

 

 مجلة المثنى للعلوم الصرفة 

 

الصفات الكيموحيوية الشجار مقارنة بين 

 الزينة المنتشرة زراعنها في مدينة كربالء

9 

2020  

 رسالة ماجستير / جعفر حسين حمد 

 

توظيف التقانات الجيومكانية في قياس بعض 

االشجار المزروعة عبى جوانب الطرق 

 الرئيسية لمدينة كربالء المقدسة 

10 

  

 

 

  

  

 

  

 

: الجوائزعاشرا   

الجائزة  نوع  العدد  السنة المكان 

طهران –ايران  درع  ) للمشاركة في ورشة عمل تعليم مهارات الكتابة( 1 2019شباط  7   
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