
 استمارة السيرة الذاتية للتدريسي

باسمة صادق هادي حسين الحسني: بــــــــــــــــــــــــــــــقـاالسم الرباعي والل  

Basima Sadek Hadi Hussen AL-Hassany :باإلنكليزياالسم الرباعي واللقب      

4 عدد االطفال:               ةمتزوج: الحالة الزوجية                     9155: المواليد  

بغداد/ الغزالية :  العنوان الحالي   

Email: basimasadik55@yahoo.com 

05103340950: موبايلرقم ال  

الكاظمية:  اإلصدارجهة       0000-05-05 اإلصدارتاريخ       00055053هوية االحوال المدنية:رقم   

بغداد :اإلصدارجهة           9110-00-00 اإلصدارتاريخ             00550: رقم شهادة الجنسية  

:رقم جواز السفـــــــــــــــــــــر A5874813 بغداد: جهة االصدار     0099-00-00 :اإلصدارتاريخ              

91/  خضراء: الاسم ورقم المركز التمويني           505300رقم البطاقة التموينية:     

 الشهادة الجامعية:

االمر الجامعيرقم وتاريخ  تاريخ الحصول  المعدل 
 عليها

الشهادة  الكلية والجامعة
 الجامعية

9105-0-4تاريخ  94050 بغداد جامعة / كلية الزراعة 9185 55,15   الماجستير 
95/0/9150تاريخ3/93/90444 جامعة البصرةكلية الزراعة/ 9178 77,03   البكالوريوس 

 

اعناباالختصاص الدقيق :                    البستنة:  االختصاص العام  

تأثير التلقيح الخلطي على الصفات الكمية والنوعية للعنب صنف كمالي :عنوان رسالة الماجستير  

  د.جبار عباس الدجيلي / استاذ :: المشرف ولقبه العلمي اسم المشرفين

/ كلية الزراعة بغدادجامعة : مكان التعيين             09/90/9150 :األولتاريخ التعيين   

0094:رقم االمر الجامعي  بغداد: جامعة مكان التعيين   09/90/9150 :تاريخ التعيين في التعليم العالي   

:رقم االمر الجامعي       0099-0-94 :تاريخ الحصول عليهمدرس    :  اللقب العلمي     



  كتب الشكر التي تم الحصول عليها:

الشكررقم وتاريخ كتاب   جهة االصدار 
د رئيس الجامعةالسي -9   0005  تاريخ  9504  
  ةعميد كلية الزراعد السي -0  0090  تاريخ  0340
0090تاريخ   9100   ةعميد كلية الزراعد السي -3 
0099تاريخ   9403   ةعميد كلية الزراعد السي -4 
0099تاريخ   90059   ةعميد كلية الزراعد السي -5 
0090تاريخ    9501   ةعميد كلية الزراعد السي -0 

0090تاريخ  40335 ةعميد كلية الزراعد السي -5   
 

ال يوجد  العقوبات  التي وجهت للموظف:  

 جهة االصدار رقم وتاريخ كتاب العقوبة
 ال يوجد ال يوجد

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ) المجلد , العدد , الصفحة (

 البحوث المنشورة:

. دراسة تأثير التلقيح الخلطي على الصفات الطبيعية 9100الدجيلي, جبار عباس حسن وباسمة صادق هادي. -9
 9(. المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي, .Vitis viniferaLوالكيماوية لصنف العنب الكمالي )

(3:)9350-9300. 
وية وانبات حبوب اللقاح لبعض اصناف عنب .دراسة حي9100الدجيلي, جبار عباس حسن وباسمة صادق هادي.  -0

 .000-353(:0)91المائدة. مجلة العلوم الزراعية . العراق 
نبات. دراسة حيوية 9101الدجيلي,جبار عباس حسن وباسمة صادق هادي. -3 اصناف من عنب  لستةحبوب اللقاح  وا 

 .301-300(:0)91المائدة المنتجة في العراق. مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
.تأثير عدد مرات العزق على كثافة االدغال ونمو وحاصل صنف العنب 9100.وآخرونالدجيلي,جبار عباس حسن   -4

 .319 – 309(. 0)91ديس العنز, مجلة العلوم الزراعية العراقية.



.تأثير موعد التقليم على كمية الحاصل وخصائص الثمار 9101اس حسن وباسمة صادق هادي.الدجيلي,جبار عب -5
 .003-910(:5)9.لصنفي العنب بالك همبورك والرومي االحمر

والتسميد بمستويات من  KT-30 .تأثير الرش بمستويات مختلفة من منظم النمو0090هادي, باسمة صادق هادي. -0
 (.0)9صنف الكمالي.مجلة العلوم الزراعية  Vitis viniferalالحديد المخلبي على الصفات الكمية والنوعية للعنب 

:المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها  

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

 فاكهة مستديمة رابعة  
 

:  ال يوجدالمؤلفات والمطبوعات   

ال يوجداالنتماء للجمعيات العلمية :    

 التوقيع:                      

عماد عدنان مهدي االسم الثالثي:       


