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 شهادة واللقب العلمي:ال
 

 االستغالل االمثل لوحدة المساحة باستعمال طرائق الزراعة المتداخلة للنمط المكشوف والمحمي عنوان رساله الماجستير 
اثر المستخلصات النباتية في الصفات المورفولوجية واالنتاجية في البندورة المزروعة داخل البيوت  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 المحمية
  

  

 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها  ت
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 مسؤول شعبة الدراسات العليا في كلية الزراعة
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  شارك فيها:التي  عدد اللجان

  :وأهمها

 اليوجد .1

   موبايل    احالم احمد حسين االسم 
 Happy_times2053 البريد االلكتروني   1978-1-11 تاريخ الميالد

@yahoo.com 
   

 
 صورة شخصية



 2 

    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة   نوع المشاركة   اسم المشاركة ت
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 اجازة امومة لعام  اليوجد
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 : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا

 .للعلوم الزراعية مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى
لنمو . اثر رش بعض المستخلصات النباتية على صفات ا 2012العبيدي, احالم احمد. -1

رقم وتاريخ قبول نشر البحث الخضري للبندورة المزروعة في البيوت المحمية. مجلة جامعة البعث.
 2012-9-15في  3327

صفات بعضال . اثر رش بعض المستخلصات النباتية على 2012العبيدي, احالم احمد. -2
وتاريخ قبول نشر رقم  . مجلة جامعة البعث.لبالستيكيةللبندورة المزروعة في البيوت االزهرية 
 2012-9-15في  3326البحث 

تأثير رش المستخلصات النباتية في انتاجية .   2013, واخرون. العبيدي, احالم احمد-3
,  1, العدد 44مجلة العلوم الزراعية مجلد . لبالستيكيةالمزروعة في البيوت ا الطماطة )البندورة(

 .88-81ص
 استجابة نبات قرع الكوسة صنف رزان إلضافة المغذي النباتي  .2016العبيدي, احالم احمد. -4

 Karma maxi org . مجلة   والرش الورقي بالحديد المخلبي داخل البيوت البالستيكية  

      . منشور  4العدد  8الفرات للعلوم الزراعية. مجلد 
االمينية والعناصر اثر رش بعض األحماض  .2017العبيدي, احالم احمد و محمد مصطفى عالوي. -5

الصغرى ومركبات الهيومك في صفات النمو والحاصل لمحصول الباذنجان المزروع تحت ظروف الزراعة 

 .  مقبول للنشر2العدد  9.  مجلة ديالى للعلوم الزراعية. مجلدالمحمية

                   

 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 اسم المقرر  م. 

 / المرحلة االولى نبات عام 1
 بيئة نبات / المرحلة الثانية 2
 مشاريع تخرج / المرحلة الرابعة 3
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 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت

   اليوجد 

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية الجمعية  مقر اسم الجمعية  ت

   اليوحد 1

    

 : الدورات التدريبية

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 
 :علمية,الخ(

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
   اليوجد
   
   
   


