
 استمارة السيرة الذاتية للتدريسي

: احالم احمد حسين صالح العبيديبــــــــــــــــــــــــــــــقـاالسم الرباعي والل  

Ahlam Ahmed Hussein Saleh  Alobidi   باإلنكليزياالسم الرباعي واللقب:    

يوجد ال عدد االطفال:        : عزباء        الحالة الزوجية                     8791: المواليد  

:  بغداد / االعظمية / حي راغبه خاتونالعنوان الحالي   

Email: happy_times2053@yahoo.com 

89983727771: رقم الموبايل            89983727771 :  رقم الهاتف  

  بغداد: جهة االصدار      3887-7-33: تاريخ االصدار       88778827هوية االحوال المدنية:رقم 

: بغدادجهة االصدار       3887-7-32: تاريخ االصدار            8788393: رقم شهادة الجنسية  

: بغداد  جهة االصدار       3887-87-9: تاريخ االصدار            A9729337 رقم جواز السفـــــــــــــــــــــر:  

813: الجزائر / المركز التموينياسم ورقم             8797297رقم البطاقة التموينية:     

 الشهادة الجامعية:

 الشهادة الجامعية الكلية والجامعة تاريخ الحصول عليها المعدل رقم وتاريخ االمر الجامعي
3882-3-87في  8238  دكتوراه كلية الزراعة/جامعة البعث / سوريا 3883 72338 
3882-83-37في  87293 قاالعر / بغداد الزراعة/جامعةكلية  3882 17392   الماجستير 
3888-7-82في  8793 قاالعر / بغداد كلية الزراعة/جامعة 8777 12322   البكالوريوس 

 

 االختصاص العام: البستنة           االختصاص الدقيق : الزراعة المحمية/ حماية بيئة

باستعمال طرائق الزراعة المتداخلة للنمط المكشوف والمحمي: االستغالل االمثل لوحدة المساحة عنوان رسالة الماجستير  

د. حازم عبد العزيز السامرائي/استاذ  -: د. صادق قاسم صادق/ استاذ اسم المشرفين:/ المشرف ولقبه العلمي  

: ال يوجدمكان التعيين   : ال يوجد                       تاريخ التعيين االول  

87778:رقم االمر الجامعي: جامعة ديالى  مكان التعيين   3882-83-33: العاليتاريخ التعيين في التعليم    

87778: رقم االمر الجامعي       3882-83-33: تاريخ الحصول عليه: مدرس          اللقب العلمي     



يوجد ال كتب الشكر التي تم الحصول عليها:  

 جهة االصدار رقم وتاريخ كتاب الشكر
 ال يوجد ال يوجد

 

 

ال يوجد  العقوبات  التي وجهت للموظف:  

 جهة االصدار رقم وتاريخ كتاب العقوبة
 ال يوجد ال يوجد

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ) المجلد , العدد , الصفحة (

. اثر رش بعض المستخلصات النباتية على صفات النمو الخضري للبندورة  3883العبيدي3 احالم احمد. -1
   3883-7-87في  2239رقم وتاريخ قبول نشر البحث  في البيوت المحمية. مجلة جامعة البعث.المزروعة 

                                                  

للبندورة الزهرية صفات ال بعض . اثر رش بعض المستخلصات النباتية على 3883العبيدي3 احالم احمد. -2
  3883-7-87في  2233رقم وتاريخ قبول نشر البحث  . مجلة جامعة البعث.لبالستيكيةالمزروعة في البيوت ا

 تأثير رش المستخلصات النباتية في انتاجية الطماطة )البندورة(.   33882 واخرون. العبيدي3 احالم احمد -2 
                    .11-18ص3  38 العدد 77مجلة العلوم الزراعية مجلد . لبالستيكيةالمزروعة في البيوت ا

                            

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها

 الفصل الخريفي الفصل الربيعي
 المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية

 انتاج خضر الثانية  
 نبات عام االولى  
 مشاريع تخرج الرابعة  

 



 

:  ال يوجدالمؤلفات والمطبوعات   

ال يوجداالنتماء للجمعيات العلمية :    

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:                      

االسم الثالثي: احالم احمد حسين        


