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 وهندسةالبستنة  القسم
 الحدائق 

 
 

 وتاريخرقم 
 عيينالت

 في    2510 
4/2/1978 

   

 ثانيا : المؤهالت العلمية 
 
 الجامعة والكلية   التخصص  الجامعي األمررقم وتاريخ  المؤهل                       

 البصرة / الزراعة زراعة / بستنة 1/7/1977 البكالوريوس 
                                    14/2/1980في  8407 الماجستير

/          
 بغداد / الزراعة  /خضر بستنه

 بغداد  / الزراعة  وفسلجة خضر  إنتاج 1999/  9/ 19    في   13371    الدكتوراه
 

 ثالثا : اللقب العلمي
 

 عي للحصول على اللقبالجام األمررقم وتاريخ   الدرجة العلمية  
   4/2/1978في    2510         ساعدمدرس م 

 1983/ 11/9   في  12475        مدرس 
  2/1995/ 27في     2501      مساعد أستاذ 

 2012/ 28/11      18272             أستاذ 

 
 التي كلف بها  اإلداريةعا : المهام راب

 
 

 ت
  اإلداري األمررقم وتاريخ    اإلداريةالمهام  

 - 1982المعهد الزراعي كميت   –البستنة رئيس قسم  
1983      

 

 -1984المعهد الزراعي بني سعد   –رئيس قسم البستنة  
1986 

 

  1988 – 1987المعهد الفني الحويجة   –معاون عميد  
جامعة ديالى    –كلية الزراعة  –رئيس قسم البستنة  

2007- 2009 
 17/7/2007في  1108

ا في قسم البستنة منذ استحداث مقرر الدراسات العلي 
  2011/2012الدراسات العليا في 

 

  



 
 

 
 

 خامسا : اللجان التي شارك بها 
 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب اإلداري األمررقم وتاريخ      اسم اللجنة  ت 
لجنة الترقيات العلمية لكلية  1

    الزراعة 
 انجازالترقيات عضو      

 العلمية
2008 – 2009 

لجنة الترقيات العلمية لكلية  2
 الزراعة

 انجازالترقيات رئيس     
 العلمية

2009- 2013 

ادارة وانجاز  عضو      اللجنة العلمية لقسم البستنة 3
 الخطة العلمية

ولحد  – 2009
 أالن

المكتب االستشاري  4
 الزراعي في كلية الزراعة

تقديم  مدير    
االستشارات 

 الزراعية

2010- 2013 

 
 

 

 سادسا : المشاركات التي شارك بها العضو في خدمة الجامعة  والمجتمع 
 

 الفترة    نوع المشاركة   اسم المشاركة ت 
 12/4/2010 عضو لجنة تنظيمية  النخيل في محافظة ديالى بين الواقع والطموح     1

 3/5/2011 رمقرر ومحاض الزراعة المحمية واقعها , افاقها , وسبل تطويرها           2
 2014/ 23/12  رمحاض  الزراعي اإلرشاديالمركز  -الزراعة المحمية   3

 2015/ 16/1    رمحاض   الزراعي اإلرشاديالمركز  –الحجر الزراعي  4
 

 

 
 

 سابعا :  االنشطة العلمية 

 
 الماجستير والدكتوراه           

 
عنوان رسالة 

 الماجستير
                                                                                                         مسافات الزراعة ومستويات   التسميد على الصفات الكمية                                                                          تأثير            

 والنوعية للباميا
 روحةأطعنوان 

 الدكتوراه
تأثير الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم واالرتياع وموعد الزراعة في 

 القرنبيطحاصل أقراص وبذور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 -العلمي ) البحوث المنشورة والمقبولة للنشر ( : اإلنتاج
 

 يوت البالستيكية.دراسة إمكانية إيجاد بدائل لألصناف الهجينة المستوردة للطماطة داخل الب -1
 1993( , 4) 6,   مجلة التقني                   

 تأثير الكثافة النباتية ومستويات التسميد على حاصل البصل الجاف .  -2
 1994(  , 1) 7,  مجلة البصرة للعلوم الزراعية              

 ص وبذور القرنبيط .تأثير الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم في النمو وحاصل أقرا -3
  2003( , 3) 34,   مجلة العلوم الزراعية العراقية                  

 تقويم نمو وإنتاجية مجموعة من هجن الطماطة في المنطقة الوسطى في العراق . -4
 . 2006( , 22,  العدد ) مجلة الفتح               

 تجذير ثالثة أصناف من العنب األوربيتأثير االوكسينات وقوة أمالح الوسط الغذائي في  -5
         Vitis vinifera    . بالزراعة النسيجية 

 . 2006( ,  22)مجلة ديالى , العدد            
 في إنبات ونمو شتالت    NAAالمائية لبذور بعض النباتات الطيبة ومنظم النمو   تأثير استخدام المستخلصات -6

 .   Solanum melongenaالباذنجان         
  2009( ,  2) 1,   مجلة ديالى للعلوم الزراعية           

 تأثير مسافات الزراعة ومستويات النتروجين في نمو وإزهار وحاصل قرع الكوسة , -7
 Cucurbita pepo  .       , 2010( , 2) 2مجلة ديالى للعلوم الزراعية . 

 في نمو وحاصل الخيار المزروع    Atonikومادة   Algeanالبحرية  تأثير الرش بمستخلص األعشاب -8
 .  2011( , 1) 11,   مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية        تحت البيوت البالستيكية .     

    
Effect of intercropping and agricultural periods - 9 

in to some winter vegetable crops for the quantitative characteristics                                         
 on Broad Bean  Vicia  faba L. var. acwadlgy.                                                                           

 2011 أول تشرين  6-4لرازي  بابل وا لدولي األول للزراعة والمصادر الطبيعية لجامعاتالمؤتمر ا                         
              
             رش الورقي لألسمدة الفوسفاتية والبوتاسية في نمو وحاصل الطماطة صنف " وجدان " المزروعال تأثير -10  

 .  2011(  , 2)  3مجلة ديالى للعلوم الزراعية ,     في البيوت البالستيكية .         
 في نمو وإنتاج الخيار في البيوت البالستيكية . يلممغنط والتسميد بالحديد المخلبتأثير الري بالماء ا -11

 .     2012( , 4) 12,     مجلة  جامعة تكريت للعلوم الزراعية       
 Solanum مكونات الحاصل ونوعيته لدرنات البطاطا. -1تأثير تجفيف أو إزالة النمو الخضري وقطع الري في : -12

tuberosum           .      , 2013(  , 1)  5 مجلة ديالى للعلوم الزراعية  
 القابلية الخزنية لدرنات البطاطا. -2تأثير تجفيف أو إزالة النمو الخضري وقطع الري والعالج ألتجفيفي في : -13

Solanum tuberosum       .     2013( ,  1)  5,   مجلة ديالى للعلوم الزراعية . 
 بعض الصفات الخزنية لدرنات -3ف أو إزالة النمو الخضري وقطع الري والعالج ألتجفيفي في :تأثير تجفي -14

  . 2013 ,  (3الجزء ) ( ,  2)  5,     مجلة ديالى للعلوم الزراعية     .  . Solanum tuberosumالبطاطا .       
                    في نمو   Rabus samcusق البري  السماد الكيميائي والعضوي والرش بمستخلص ثمار العلي إضافة تأثير -15
 .  2013( ,    2)  5,      مجلة ديالى للعلوم الزراعية  وحاصل اللوبيا .    
      والرش ببعض المواد المقاومة للشد البيئي في نمو وحاصل الخيار مغنطة تأثير مصادر مياه الري وال – 16

Cucumus  sativus L.        2014(  ,  1)   6,    مجلة ديالى للعلوم الزراعيةلبيئة المحمية .  في ا         
 ونمو إنبات( في  Oligo-xتأثير ملوحة ماء الري  ومغنطتها والنقع بحامض االسكوربك والمستخلص البحري )  -17
  2013(  ,    2)  5,    الزراعيةمجلة ديالى للعلوم   الخاص بالزراعة النسيجية .  Daliaبادرات بذور هجبن الخيار       
  Brassica oleracea var. capitataتأثير االرتباع والرش بالجبرلين وحامض الهيومك في نمو وحاصل اللهانة  -18

 . 2016(  ,   2)  8   مجلة ديالى للعلوم الزراعية .          
 نبات الكالديولس وإزهارايكورايزا في نمو العضوية والتسميد بفطريات الم األسمدةتأثير مصادر مختلفة من -19

  2015(  ,   6)   30المصرية للعلوم التطبيقية  ,   وعمرها المزهري .  المجلة       
    .    .garlic     ,Allium sativum Lالزراعية وكثافة الزراعة في نمو وحاصل الثوم   األوساطتأثير  -20

 . 2016(  ,   2)  8   مجلة ديالى للعلوم الزراعية      
 
 
 
 



 
 

تأأأأثير تغطيأأأة التربأأأة والأأأرش بالمستخلصأأأات النباتيأأأة فأأأي صأأأفات الحاصأأأل الكميأأأة والنوعيأأأة للطماطأأأة       -21
Lycoprrsicum esculentum Mill           .  . قبول نشر ( في المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث( 

 .   2017يوليو /  / 22في    A080717فلسطين .   رقم            
 Lycoprrsicum تأثير تغطية التربة والرش بالمستخلصات النباتية في صفات النمو الخضري للطماطة    -22

esculentm L. Mill         . )قبول نشر ( . 

23- The  Effect  of  Vernalization  and  Sprayed  Gibberellins  and  Humic  Acid  on   
       the  Growth  and Production of Cabbage (Brassica oleracea Var. Capitat) . 

       J. Environ. Sci. Pollut. Res. , Volume 3 Issue 2  : 181–185. (2017) . 
   

 
  

 المقررات الدراسية :
 

 المرحلة    اسم المقرر  ت
 الثانية لطلبة المعاهد الزراعية  الخضر  1

 الثانية لطلبة المعاهد الزراعية اربتصميم وتحليل تج 2
 لطلبة المعاهد الفنية     األولى برمجة حاسوب 3

 الثانية لطلبة المعاهد الفنية تطبيقات حاسوب 4
 الثالثة لطلبة كلية الزراعة خضر شتوية 5

 الثالثة لطلبة كلية الزراعة خضر صيفية 6
 اصيلالثانية قسم المح -بستنة   األولى مباديء بستنة 7

 الرابعة  لطلبة  قسم البستنة وهندسة الحدائق زراعة محمية 8
 الثانية لطلبة  قسم البستنة وهندسة الحدائق زراعة عضوية 9

 دائقة ماجستير قسم البستنة وهندسة الحطلب  زراعة محمية متقدم 10
 دائقة ماجستير قسم البستنة وهندسة الحطلب زراعة عضوية متقدم 11

12   
 
 

 

 

 

 

 

 على رسائل الماجستير اإلشراف 
 
 

   
 ت

 
 اسم الطالب 

 
 عنوان الرسالة                        

 تأثير استخدام المستخلصات المائية لبذور بعض النباتات الطبية ومنظم النمو  ابتسام  إسماعيل جميل  1 

 NAA   في إنبات ونمو شتالت الباذنجانSolanum melongena L. 

مياه الري  ومغنطتها والرش ببعض المواد المقاومة للشد  ةتأثير ملوح عاصي عبيد ملرحيعبد ا  2 
 الملحي في نمو وحاصل الخيار في البيئة المحمية .

 تأثير االرتباع والرش بالجبرلين وحامض الهيومك في نمو وحاصل اللهانة  عباس دنشوان عبد الحمي  3 

   Brassica oleracea var. capitata  

 تأثير األسمدة العضوية والتلقيح الحيوي بالمايكورايزا في نمو وتزهير نبات رسل مهدي صالح 4 
 الكالديولس  . 

 تأثير األوساط الزراعية والكثافة النباتية في نمو وإنتاج الثوم  محمد روضاح عبد الجبا 5 

 Allium sativum L. 



6 
 

 تراكيب وراثية من البروكلي أربعفي العضوية الحيوانية  األسمدة تأثير قصي حميد

 تأثير مستخلصات بعض األدغال وتغطية التربة في نمو وإنتاج الطماطة احمد عامر مراد 7 

 Lycopersicon escolentum L.  

Vica الحديد المخلبي في نمو وانتاج خمسة اصناف من الباقالء   تأثير  أروى احمد إبراهيم  8
 faba 

 
 

 : عيات العلميةالعضوية في الجم

                      
 التوجد                                    

 الدورات التدريبية :

 
 تاربخ االنعقاد    مكان االنعقاد   اسم الدورة     ت
يس الدورة األولية في استخدام طرائق التدر -1 1

 واستخدام الوسائل الحديثة 
 

 –مركز تطوير الكوادر 

 الفنية .هيئة المعاهد 

  1984 – أسبوعين 
 

الدورة المتقدمة في استخدام طرائق التدريس واستخدام  2
 الوسائل الحديثة 

 –مركز تطوير الكوادر 
 هيئة المعاهد الفنية

 1985 – أسبوعين

 - الفنيالمعهد  دورة إعداد مدرسي الحاسبات في هيئة المعاهد الفنية  3
 الموصل

 1989 –ستة أشهر 

مركز الحاسبة واالنترنيت    ة الحاسباتدورة كفاء 4
 جامعة ديالى –

 2011اسبوع   

 دورة تطوير المالكات خارج القطر 5

 

 2013 ,شهر مدة      –بريطانيا  -جامعة بنكر

المساهمة في إلقاء عدد من المحاضرات كمحاضر في   6
 .   االختصاص من الدورات في  أربع

 

 

كل من المركز اإلرشادي 
      لزراعة في ومديرية ا

 ديالى .

 

 2015 - 2010  األعوام

 

 

 

 

 المؤتمرات التي شارك بها 

 

 
 التاريخ           الجهة المنظمة                اسم المؤتمر                          ت

 2009/  3/  16-15   جامعة ديالى –كلية الزراعة  المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية 1
 2009 /  11/  16 – 15 جامعة ديالى    –كلية العلوم  جامعة ديالى    –ؤتمر العلمي األول لكلية العلوم الم 2
 2011/  5/  4 – 3 جامعة ديالى   –كلية الزراعة  المؤتمر الوطني األول للبحوث الزراعية 3
 2011/ 10/ 6 - 4 بابلجامعة  –كلية الزراعة   المؤتمر الدولي األول للزراعة والمصادر الطبيعية 4
 10/2013/ 31-30 جامعة كركوك –كلية الزراعة  العلمي الثاني للبحوث الزراعية يالمؤتمر الدول 5

 


