
 استمارة السيرة الذاتية للتدريسي

 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد الطبقجلي االسم الرباعي واللقب:

 Abdul Kareem A. J. Mohammad Saeed Al-Tabaqchali :باإلنكليزيةاالسم الرباعي واللقب 

 ثالثة فطاا::عدد االمتزوج                    الحالة الزوجية:               1/1/1691 المواليد:

 111دار  / 16شارع  / 413محلة  / االعظمية / بغداد العنوان الحالي:

 18611199771 رقم الموبايل:بال                     رقم الهاتف:

E-Mail: kareemmohammad56@yahoo.com 

 االعظمية جهة االصدار:      17/1/1118 تاريخ االصدار:     11687199 رقم هوية االحوا: المدنية:

 بغداد جهة االصدار:       41/5/1688 تاريخ االصدار:             878913 رقم شهادة الجنسية:

 بغداد جهة االصدار:         11/8/1111 تاريخ االصدار:        A 5570952 رقم جواز السار:

 (59المغرب )اسم ورقم المركز التمويني:          1357811 رقم البطاقة التموينية:

 الشهادة الجامعية:

 رقم وتاريخ االمر الجامعي المعد: تاريخ الحصو: عليها الكلية والجامعة الشهادة الجامعية

)وثيقة  16/7/1667في  3181 85.91 11/9/1671 الزراعة/جامعة بغداد البكالوريوس

 درجات(

 11/11/1678في    17345 75.11 11/11/1678 معة بغدادالزراعة/جا الماجستير
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 نباتات زينةاالختصاص الدقيق: البستنة                                          االختصاص العام:

 .Dahlia variabilis Willdنمو وتزهير بعض اصناف الداليا تأثير التظليل في  عنوان رسالة الماجستير:

 ضياء ياسين الراوي / استاذ مساعد اسم المشرفين/المشرف ولقبه العلمي:

 بال مكان التعيين:                          بال تاريخ التعيين االو::
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 كتب الشكر التي تم الحصو: عليها

 رقم وتاريخ كتاب الشكر جهة االصدار التسلسل
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 رئاسة الجامعة

 رئاسة الجامعة

 معةرئاسة الجا

 رئاسة الجامعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 11/4/1118في   1573

 16/6/1117في   6719

 8/4/1116في   1571

 19/11/1111في   17178

 1/4/1117في    161

 11/9/1117في   856

 9/8/1117في   756

 14/1/1116في   171

 11/11/1111في   1611

 13/6/1111في   1374

 4/11/1111في   1816

 9/5/1113في   755

 

 ال توجد:  العقوبات التي وجهت للموظف

 رقم وتاريخ كتاب العقوبة جهة االصدار

  

 

 العدد، الصاحة( عناوين البحوث المنجزة والمنشورة )المجلد،

. اسرتجابة نبرات الرورد 1111امين، سامي كريم محمد، جوفاني كوركيس عزيز وعبد الكرريم عبرد الجبرار محمرد سرعيد.   -1

 4للسقي بالماء المعالج مغناطيسياً والرش بالسماد الفوسفاتي. مجلة ديالى للعلوم الزراعيرة.  Rosa domascenaالشجيري 

 .559-533(: 1( الجزء )1)

في نمو وتزهير  CPPUو  Brassinolide. تأثير 1111محمد سعيد، عبد الكريم عبد الجبار وسامي كريم محمد امين.  -1

 .166-178(: 1) 3. مجلة ديالى للعلوم الزراعية. Rocket Mixصنف  Antirrhinum majusنباتات حلق السبع 

والمراء المعرالج مغناطيسرياً  Brassinolide. ترأثير 1111 محمد سعيد، عبد الكريم عبد الجبار وسامي كريم محمد امين. -4

 11. مجلرة االنبرار للعلروم الزراعيرة. Snapshot Mixصرنف  Antirrhinum majusفي نمو وتزهير نباتات حلق السربع 

(1 :)71-61. 

مرد سرعيد. سرامي كرريم محمرد امرين، جوفراني كروركيس عزيرز وعبرد الكرريم عبرد الجبرار محعبد العزيرز، نسررين يليرل،  -3

صرنف  Antirrhinum majus. تأثير رش المغنيسيوم المخلبي والماء الممغنط في نمو وإزهرار نباترات حلرق السربع 1114

Rocket Red .73-85(: 4) 3. المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا. 



. 1113وال محمرود علروا . ، نسرين يليل عبد العزيز، عبد الكريم عبرد الجبرار محمرد سرعيد ونرامين، سامي كريم محمد -5

صرررنف  Antirrhinum majusتررأثير رش كبريتررات الحديرردوز والمرراء الممغررنط فرري نمررو وإزهررار نباتررات حلررق السرربع 

Snapshot Yellow. .قبول نشر(.) المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا 

 .1113 ا  وسرامي كرريم محمرد امرين.عبد العزيز، نسرين يليل، عبد الكريم عبرد الجبرار محمرد سرعيد، كريمرة عبرد عيرد -9

. مجلرة ديرالى KT–30للرش بمنظمي النمو النباتي حامض السالسيلك و  (Narcissus  poeticusاستجابة نبات النرجس )

 للعلوم الزراعية )قبول نشر(.

الج مغناطيسرياً والمراء المعر Brassinolideترأثير  .1111 وسامي كريم محمد امين.محمد سعيد، عبد الكريم عبد الجبار  -8

  . )منجز(.Rocket Mixصنف  Antirrhinum majusفي بعض المكونات البايوكيميائية وتزهير نباتات حلق السبع 

تأثير وقت قرط القمرة الناميرة والررش الرورقي لحرامض السالسريلك فري نمرو  .1113. محمد سعيد، عبد الكريم عبد الجبار -7

 . )منجز(.Double Eagleصنف  .Tagetes erecta Lوتزهير نبات الجعفري 

9- Mohammad Saeed, A.K.A.J., 2014. Effect of Nitrogen and Phosphorus Application on 

Growth and Flowering of Zinnia (Zinnia elegans) cv. Benaryʹs Giant Mix. (Done). 

 

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها

 يالاصل الربيع الاصل الخرياي

 المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي

 الثالثة (1نباتات زينة ) الثالثة (1نباتات زينة )

 الثانية مشاتل واكثار النبات الثالثة نباتات طبية وعطرية

 

 ال توجدالمؤلاات والمطبوعات: 

 

 ال توجد االنتماء للجمعيات العلمية:

 

 

 

 يم عبد الجبار محمد سعيدم. د. عبد الكر

 


