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تيةلذااسيرة ال                              
أياد هاني إسماعيل احمد العالف. د: االسم    

6791/ الموصل : المواليد   
  ستاذ مساعدا:  ةالعلمي مرتبةال

المستديمة الخضرة  فاكهةإنتاج ال/ علوم البستنة  : االختصاص  
79/67/7002: تاريخ التعيين في كلية الزراعة والغابات   

:           ادات الشه  

 الشهادة االختصاص سنة التخرج الجامعة
 بكالوريوس علوم البستنة 6777 الموصل
 ماجستير علوم البستنة 7007 الموصل
 دكتوراه علوم البستنة 2020 الموصل

 

في تجذير العقل شبه الخشبية للزيتون  IBAتأثير الموعد وتراكيز  :عنوان رسالة الماجستير 
 . لمأخوذة من قاعدة ووسط الفرعة اصنف بعشيق

تأثير موعد التطعيم والتسميد الكيمياوي والعضوي والحيوي في نجاح تطعيم : عنوان اطروحة الدكتوراه 
 البرتقال المحلي والنمو الالحق للشتالت

 (بحث  13)  : البحوث المنشورة
الندوة الدولية .  (بحث مشترك)الوسطية للفروع في تجذير عقل الزيتون القاعدية و  IBAتأثير مواعيد اخذ العقل وتراكيز  -3

سنة ل  667:  601الصفحات / سوريا / حول تكنولوجيا إنتاج البساتين للتنمية المستدامة والتنوع الحيوي ، حلب 
7009 . 

مجلد  .مجلة زراعة الرافدين ،  (بحث مفرد) .استخدام االوكسينات في إكثار الزيتون صنف شماللي بالعقل نصف الخشبية  -2
 . 2002لسنة (  4)العدد ( 13) 

( 1)العدد ( 19) مجلد  مجلة زراعة الرافدين ،  (بحث مشترك) .تأثير تغطية التربة في نمو وحاصل صنفين من الشليك  -1
 . 7007لسنة 

لعدد ا( 16)مجلة العلوم الزراعية العراقية  مجلد ،  (بحث مشترك )  .تأثير رش البورون في نمو وتزهير وحاصل الشليك  -4
 . 7007لسنة ( 1)

مجلة زراعة .  (بحث مشترك) . تأثير بعض العوامل في اإلكثار الخضري للزيتون صنف بعشيقة بالعقل نصف الخشبية -5
 . 7007لسنة (  1)العدد ( 13)مجلد  .الرافدين 

مجلة تكريت للعلوم ،  (بحث مفرد) . في إكثار الليمون الحلو بالعقل شبه الخشبية IBAتأثير مواعيد اخذ العقل وتراكيز   -6
 . 7060لسنة ( 2)العدد ( 60)مجلد . الزراعية 



في تحسين  IBAبمسحوق      ومعاملتها Vitis viniferaعدد العيون الموجودة على عقل العنب  التداخل بين تأثير -3
 . 2030لسنة (  2)العدد ( 23)مجلد . مجلة علوم الرافدين،  (بحث مفرد. ) صفات النمو الجذري 

( 10)مجلة زراعة الرافدين مجلد  (بحث مفرد)  .ر اضافة اليوريا وحامض الهيوميك في نمو شتالت الينكي دنيا البذرية تاثي -8
 . 7067لسنة  16-77الصفحات  ( 1)العدد 

 نمجلة علوم الرافدي،  (بحث مشترك) . تأثير الرش الورقي بالحديد المخلبي وسماد اكتا اغرو في نمو شتالت الفستق البذرية -2
 . 7067لسنة  36-96 الصفحات( 7) العدد( 71)مجلد 

مجلة دمشق ،  (بحث مشترك).  تأثير الرش الورقي باليوريا وحمض االسكوربيك في النمو الخضري لشتالت النارنج البذرية -30
 . 7067لسنة  10-69الصفحات  7العدد  73للعلوم الزراعية مجلد 

مجلة زراعة الرافدين ،  (بحث مشترك) . ريا في نمو شتالت حبة الخضراءالرش بالمستخلص البحري االلجرين واليو  تأثير -33
 . 7061لسنة  13 -27الصفحات  (6)العدد ( 16)مجلد 

 السماد المركب ستاركتشار أكتا أغرو طعوم اليوسفي النامية على أصل النارنج لموعد التطعيم وطرق ومستويات من  استجابة -32
 . 7061لسنة  91 -11الصفحات ( 7)العدد ( 16)مجلد  مجلة زراعة الرافدين،  (بحث مشترك)

،  (بحث مشترك . )  ونمو الشتالت للمعاملة بنترات البوتاسيوم والهايبرتونيك" لوتس"استجابة إنبات بذور أصل الكاكي  -31
 . 7061 لسنة  36 -91الصفحات  ( 1)العدد ( 16)مجلة زراعة الرافدين مجلد 

،  (بحث مشترك )  "لوتس" الكاكي رليك ومدة النقع في إنبات البذور ونمو شتالت أصل فعالية المعاملة بحامض الجب -34
 . 7061لسنة  17 -22الصفحات ( 7)العدد ( 16)مجلة زراعة الرافدين مجلد 

مجلة الفرات ، ( بحث مشترك . )تأثير الكبريت والنتروجين وحامض الجبرليك في نمو شتالت الينكي دنيا المطعمة  -35
 . 7061لسنة  1العدد  2مجلد الزراعية  للعلوم ال

،  (بحث مشترك . )  عالقة نوع العقلة وتراكيز من األوكسينات في زيادة قابلية تجذير العقل الساقية لصنفين من التين -36
 . 7061لسنة ( 6)العدد ( 17)مجلد المجلة زراعة الرافدين 

 Essential plusلهيوميك والسماد السائل إستجابة النمو الخضري لشتالت صنفين من التين إلضافة حامض ا -33
 . 7061لسنة ( 7)العدد ( 17)مجلد المجلة زراعة الرافدين ،  (بحث مفرد . ) وحامض الجبرليك

مجلة كركوك للعلوم  (بحث مشترك) . إستجابة شتالت الينكي دنيا إلضافة مصادر مختلفة من األسمدة العضوية السائلة -38
 . 7061لسنة ( 7)العدد ( 2)الزراعية مجلد 

.  في نمو وتطور شتالت صنفين من التين السالسيليكتأثير إضافة السماد العضوي نيوترغرين والرش الورقي بحامض  -32
جامعة / الزراعة والغابات  كلية / قسم البستنة وهندسة الحدائق / المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة ،  (بحث مشترك )

 . 7061لسنة ( 6)العدد ( 17)مجلد المجلة زراعة الرافدين الموصل 

بحث مشترك ).  White Adriaticفي نمو شتالت التين صنفي اسود ديالى و  Excellentدور السماد الورقي  -20
جامعة الموصل مجلة / كلية  الزراعة والغابات / قسم البستنة وهندسة الحدائق / المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة ،  (

 . 7061لسنة ( 6)العدد ( 17)مجلد الزراعة الرافدين 

 Eriopotrya japonicaتأثير فترات النقع بحامض الهيوميك في تحسين انبات البذور ونمو شتالت الينكي دنيا  -23

Lindl  . 2036لسنة ( 1) العدد ( 8) مجلة الفرات للعلوم الزراعية المجلد  . 



/ ن صنف الزيتون الصفراوي المزروع في منطقة مصياف الدهنية لبعض طرز م ةدراسة نسبة الزيت ومحتواه من الحموض -22
في رحاب كلية الزراعة  34/32/2033-31، المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية للفترة من ( بحث مشترك)سورية 

 . جامعة ذي قار وكلية ألزراعة جامعة سومر –واالهوار

 ة بين طرز منتخبة من الزيتون البري المزروع في منطقة مصيافدراسة أهم المواصفات الشكلية والكيميائية والقرابة الوراثي -21
في رحاب كلية الزراعة  34/32/2033-31المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية للفترة من  ،( بحث مشترك)

 . جامعة ذي قار وكلية ألزراعة جامعة سومر –واالهوار

24. Response of local orange grafted to the date of grafting chemical, organic 

and biological fertilization . Middle East journal of Agriculture Research . 
9 (1). 2020. 

 
25. Effect of chemical , organic and biological fertilizers on the availability of 

some nutrients in grafted orange seedlings. Middle East journal of 
Agriculture Research . 9 (1). 2020. 

 
26. Response of Sour Orange seedlings to application of gibberellic acid and 

nutrigreen Fertilizer. Future J. Agric., 1 : 1-5. 2020. 
 

27. The Role of Biofertilization in Improving Fruit Productivity―A Review. 

        International journal of agriculture and Statistical Science . 16 (1). 2020. 
 
28. improving the vegetative growth of fruit seedlings and their mineral 

elements using liquid organic fertilizers (review article). future j. agric., 2 

(2020) 1-7. 

29 .Attempts to Improve the Growth and Fruiting of Barhi Date palms under 

Salinity Stress. Asian Journal of  Plant Sciences, 19 (2) : 146 – 151. (2020).  
30. The effect of spraying with nano-iron and zinc on improving growth and 

mineral content of  pomelo (citrus grandis) seedlings. Int. J. Agricult. Stat. 

Sci. Vol. 16, Supplement 1, pp. 1645-1650, 2020. 

31. Effect of saline stress on growth of fruit plants (review article). 

Mesopotamia J. of Agric. Vol. (48) No. (4) 2020.   

32.  
 

 :التقييم العلمي 
 الدكتوراه الماجستير الدبلوم العالي البحوث

5 3 1 3 
 

 :الخبرات العلمية 

 . 2005ولغاية  2001جامعة الموصل للفترة من / كلية الزراعة والغابات / محاضر في قسم البستنة وهندسة الحدائق  -3



 23/32/2005جامعة الموصل للفترة من /  كلية الزراعة والغابات/ مدرس مساعد في قسم البستنة وهندسة الحدائق  -2
 .2002/ 25/30ولغاية 

ولغاية  25/30/2002جامعة الموصل من / كلية الزراعة والغابات / مدرس في قسم البستنة وهندسة الحدائق  -1
26/33/2032. 

 .26/33/2032جامعة الموصل من / كلية الزراعة والغابات / استاذ مساعد في قسم البستنة وهندسة الحدائق  -4

: المواد التي قام بتدريسها   
عناية وخزن الحاصالت البستنية ، مبادئ بستنة ، بيئة نباتات بستنية ، مشاتل وإكثار نبات ، إنتاج الفاكهة المستديمة الخضرة ، 

 .إنتاج أعناب ، زراعة المحاصيل البستنية ديمياً 

: والمؤلفة الكتب المنشورة  
 األردن/ دار دجلة ناشرون وموزعون ( / دمتها وإنتاجها وصفها النباتي ، خ) فواكه متنوعة  -3
 األردن/ دار دجلة ناشرون وموزعون / نشرة بستنية  55  -2
 األردن/ دار دجلة ناشرون وموزعون / إرشادات في خدمة ورعاية النباتات البستانية  -1
 األردن/ دار دجلة ناشرون وموزعون / صحتك بين يديك  –ثمار الفواكه  -4
 األردن/ دار دجلة ناشرون وموزعون / أساسيات في علم البستنة وهندسة الحدائق  -5
 األردن/ دار زهران للنشر والتوزيع / سؤال وجواب  111أشجار الفاكهة المثمرة في  -6
 األردن/ دار زهران للنشر والتوزيع / بين النظرية والتطبيق _ تقليم وتربية أشجار الفاكهة  -3
 األردن/ دار زهران للنشر والتوزيع / التين الشوكي  وصفها النباتي ، زراعتها وأصنافها  –يا الينكي دن –األناناس   -8
 األردن/ دار زهران للنشر والتوزيع / الكاجو  زراعتها ، رعايتها وإنتاجها  -الكستناء  –الكيوي  -2

 .االردن / المعتز للنشر والتوزيع دار /  أصنافها –إنتاجها   -خدمتها  -وصفها النباتي  فاكهة الُنقل والمكسرات -30
 .االردن / دار المعتز للنشر والتوزيع /  . (إنتاجها   –رعايتها   –وصفها    –فوائدها )  فواكه مستديمة الخضرة -33
 .االردن / دار المعتز للنشر والتوزيع /  . البيئة المناسبة لنمو محاصيل الفاكهة -32
 .االردن / دار المعتز للنشر والتوزيع / ميد بساتين الفاكهة سؤال وجواب في برامج تس 350   -31
 .المانيا / للنشر  بوبليشينغ دار نور/ أساسيات في انتاج علم الفاكهة   – 34

 

- :النشرات اإلرشادية 
جامعة / ات المؤتمر الدولي األول لعلوم البستنة ، كلية الزراعة والغاب/ لنمو نبات الشليك   Mulchingأهمية تغطية التربة -3

 . 2030/ العراق / الموصل 

 . 2033/ جريدة مصر الزراعية ، العدد الثاني / أسباب فشل التطعيم في أشجار الفاكهة  -2

 . 2033/ جريدة مصر الزراعية ، العدد الثاني / طرق تربية العنب  -1

جامعة الموصل / لية الزراعة والغابات الندوة العلمية لقسم الغابات في ك/ اإلكثار الخضري ألشجار الزيتون بالعقل الساقية  -4
 . 2033/ بالتعاون مع دائرة بلدية الموصل 



كلية الزراعة / نشرة إرشادية /  الفاكهة أهمية استخدام حامض الهيوميك كبديل عن األسمدة المعدنية في تسميد أشجار -5
 . 2033/ جامعة الموصل  /والغابات 

 . 2032لسنة  44العدد / جامعة الموصل / مجلة مناهل جامعية / إرشادات في إنشاء مشاتل النباتات البستنية  -6
  2032لسنة  43العدد / جامعة الموصل / مجلة مناهل جامعية / إرشادات في تقليم أشجار الفاكهة  -3
الندوة العلمية لتطوير زراعة / ها ، وطرق الحد منها في أشجار الفستق أسباب( المعاومة ) ظاهرة التناوب في حمل الثمار  -8

 .2032/ جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / أشجار الفستق في محافظة نينوى ، قسم البستنة وهندسة الحدائق 
جامعة / ، كلية الزراعة والغابات  المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة/ التسميد الحيوي وأهميته في نمو المحاصيل البستنية  -2

 . 2034/ العراق / الموصل 

 صحيفة :( االنترنيت )نشر العديد من المقاالت البستنية في العديد من المجالت والمواقع المقروءة وشبكة المعلومات  -30
وموقع بوابة اراضينا موقع ناشري الكويتي  مجلة حصاد المصرية ،  ، وموقع الزراعة نت االردني ، ةالمصري اليوم الفالح

البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر والذي يرعاه الزراعي 
 .، منصة أريد للباحثين الناطقين باللغة العربية  العربية

 

- :المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية كباحث 
 2003 . سوريا/ ول تكنولوجيا إنتاج البساتين للتنمية المستدامة والتنوع الحيوي ، حلب الندوة الدولية ح -3

  2034/ العراق / جامعة الموصل / المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة ، كلية الزراعة والغابات  -2

 2033/ كلية الزراعة واالهوار في ذي قار / المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية  -1

- :اركة في المؤتمرات والندوات العلمية كعضو لجنة تحضيرية  المش

  2030 العراق/ جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / قسم البستنة وهندسة الحدائق  / مؤتمر البستنة الدولي األول -3

/ لية الزراعة والغابات ك/ قسم البستنة وهندسة الحدائق  /الندوة العلمية لتطوير زراعة أشجار الفستق في محافظة نينوى  -2
 2032/ جامعة الموصل 

 . 2032 جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات /  مؤتمر االقتصاد الزراعي العلمي األول -1

 . 2032 جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات /  مؤتمر المحاصيل الحقلية الدولي األول -4

 . 2031 جامعة الموصل/ ات كلية الزراعة والغاب/  مؤتمر الوقاية الدولي الثاني -5

 . 2031جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / الندوة العلمية لقسم الثروة الحيوانية  -6

 . 2031جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات /  العلمي االول مؤتمر الثروة الحيوانية -3

 . 2034جامعة الموصل / ات كلية الزراعة والغاب/ الندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد الزراعي  -8

  2034 العراق/جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات/قسم البستنة وهندسة الحدائق /ثانيمؤتمر البستنة الدولي ال -2

 . 2034 العراق/ جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات بالعيد الذهبي ل لالحتفالعضو اللجنة التحضيرية  -30

 . 2038ية الكلية بعيد الشجرة عضو اللجنة التحضيرية الحتفال -33

 . 2038عضو اللجنة التحضيرية لندوة قسم وقاية النبات في الكلية  -32

 . 2038عضو اللجنة التحضيرية لندوة قسم علوم التربة والموارد المائية في الكلية  -31

http://faresarabia.com/showthread.php?p=282018
http://faresarabia.com/showthread.php?p=282018


 . 2038عضو اللجنة التحضيرية لندوة قسم البستنة وهندسة الحدائق في الكلية  -34

 . 2038ية لندوة قسم علوم االغذية في الكلية عضو اللجنة التحضير  -35

جامعة الموصل بالتعاون مع كلية علوم / عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الزراعي الدولي الثالث في كلية الزراعة والغابات  -36
 2032/ في جامعة دهوك  الهندسة الزراعية

 -:الخبرات العملية 
 . 2031ولغاية  2004مسجل قسم البستنة وهندسة الحدائق من سنة  -3

 .2034 - 2033من سنة  التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة والغاباتوحدة  ولئمس -2

 .ولحد االن  2033من سنة  المشرف على موقع كلية الزراعة والغابات على شبكة االنترنيت -1

 2033/2032و  2003/2008و  2006/2003عضو اللجنة االمتحانية لكلية الزراعة والغابات لسنة  -4

 . 2008/2002و  2005/2006عضو لجنة التدريب الصيفي لطلبة قسم البستنة وهندسة الحدائق لسنة  -5

 . 2030قسم البستنة وهندسة الحدائق لسنة أثاث ومواد عضو لجنة جرد  -6

 .2002و  2006 تيعضو لجنة مشتريات الكلية لسن -3

 . 2002لسنة ة وهندسة الحدائق لقسم البستنالبيوت البالستيكية  أعمالعضو لجنة تهيئة  -8

 . 2030عضو لجنة تقييم حقول الزيتون في الكلية لسنة  -2

 .2033لسنة  في الكلية جني ثمار الزيتون أعمالرئيس لجنة متابعة -30

 .ولحد االن  2032من سنة  لكلية الزراعة والغابات والعالقات االعالمشعبة  مسئول -33

 . 2034 - 2032 ة االفتراضية العلمية العراقيةعضو ارتباط الكلية مع المكتب-32

 .عضو اتحاد كتاب االنترنيت العراقيين  – 31
 .عضو االتحاد العالمي لتقنيات التنمية البشرية والتطوير الذاتي  -34
 .المشرف على اعادة تأهيل بستان الزيتون داخل حرم جامعة الموصل -35

 
  -: والتقدير عدد كتب الشكر

 :وتقدير توزعت كالتالي شكر  ابكت   (55)

 .كتاب من رؤساء جامعات اخرى ( 1+ ) كتب شكر من السيد رئيس جامعة الموصل( 3) 

 .كتاب من مدير مكتب رئيس جامعة ( 3+ ) كتاب شكر من السيد مساعد رئيس جامعة الموصل( 2) 

 .وعمداء كليات اخرى  الغاباتعميد كلية الزراعة و  السيد كتاب شكر من( 42)

 Ayad_alalaf@uomosul.edu.iq    : الرسمي  االلكترونيد البري
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 السيرة العلمية والذاتية
 

 :المعلومات الشخصية :أولا 
 

                  انثىالجنس:                                                    ابتسام إسماعيل احمد :االسم
 الموصل مكان الوالدة:                                                            1981سنة الوالدة: 

 اليوجد عدد االطفال:                                                      عزباء الحالة االجتماعية:
 ةعراقي الجنسية:                            2013/ 8/ 25 ريخ الحصول عليه:االلقب العلمي وت

 عام 13 عدد سنوات الخدمة:
 

 ثانياا: الشهادات العلمية:
 الجامعة نة التخرجس الختصاص الشهادة

 الموصل 2007-2006 وهندسة الحدائق بستنةعلوم ال لوريوساالبك

 الماجستير
وهندسة الحدائق/  بستنةعلوم ال

 نباتات زينة
 الموصل 2013/ 26/6

    
 

 أولية:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات  ثالثاا:
 .2و 1نباتات زينة -1

 هندسة حدائق. -2

 البستنية.مشاتل واكثار النباتات  -3

                     نباتات طبية وعطرية. -4
                                               

 :النشاط العلمي رابعاا:
  :عدد البحوث المنشورة في-أ     

 3 :مجالت محلية )عراقية(        
 1: قليمية )عربية(امجالت         
 1: مجالت عالمية       

 



1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Ebtisam Esmaael Ahmed                                          Dept. of: Horticulture Science & Landscape Design 

Date of birth: 1981  Place of birth: Mosul Sex: Female 

Marital status: single  No. of children:    There is no  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Assisst. teacher/2013  

Number of years in service: 13 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

B.Sc. Horticulture Science & 

Landscape Design 
2006-2007 Mosul 

Ms.C 
Horticulture Science & 

Landscape Design ⁄ Ornamental 

Plants 

2013 Mosul 

    

 

3-Teaching tasks (Preliminary studies): 

1- Ornamental plants 1 and 2. 

2- Garden engineering. 

3- Nurseries and propagation of horticultural plants. 

4- Medicinal and aromatic plants 

 

4- No. of publications: 

 

  

1. Local: 3 

2. Regional: 1 

3. International: 1 

  

  

 
 



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                    انثىالجنس     :                رغد عدنان علي                              االسم :
 لالوالدة: الموصمكان                                               1983سنة الوالدة: 

 ثالثة 3عدد االطفال:                                          ةاالجتماعية: متزوجالحالة 
 2013/مساعد سعليه: مدر اللقب العلمي وتأريخ الحصول                 ةالجنسية: عراقي

 14 عدد سنوات الخدمة:     
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 -----  -----     ----         الدكتوراه 

 الموصل    2013     علوم البستنة         الماجستير
 الموصل                      2006         علوم البستنة        البكلوريوس

 -مبادى بستنة –– اعناب وثمار صغيرةثالثًا:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج 
مشاتل -حلقات مرحلة رابعة-مشاريع مرحلة رابعة –نباتبيئة -عناية وخزن  -فاكهة مستديمة

 انتاج فاكهة . -تشريح نبات-فسلجة نبات -نبات عام -واكثار نبات
                       

  اليوجدعليا / دراسات 
                                                  

 العلمي طرابعًا: النشا
 -المتخرجين / عدد طلبة الماجستير -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 4عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 مجالت أقليمية )عربية(                                      
 2/ مجالت عالمية                                              

 :  مسؤولة وحدة تعليم مستمرخامسًا:المواقع االدارية االكاديمية
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Raghad Adnan Ali Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1983  Place of birth: Mosul Sex: female 

Marital status: Married  No. of children: 3 three   

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Assisst teacher/2013  

Number of years in service: 14 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. -------- ------- ------  

Ms.C Horticulture 2006 Mosul 

B.Sc. Horticulture 2013 Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:  

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 4 

b. Regional:  

c. International: 2 

5-Academic 

posts:Responsible 

for the continuing 

education unit 

 

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

Mosul-alhadbaa- 

raghadadnanali@uomosul.edu.iq- 07730773930 

 

mailto:raghadadnanali@uomosul.edu.iq-


 
 



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                     انثى الجنس     :                          سجى سالم ابراهيم عالوي اللهيبي  االسم :
 الموصل مكان الوالدة:                                              1988سنة الوالدة: 

 اليوجد  وج                                          عدد االطفال:ز مت الحالة االجتماعية:
 22/12/2020مدرس مساعد  في  عراقي                اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه: الجنسية:

 سنوات  10عدد سنوات الخدمة:     
 ماجستير  ثانيًا: الشهادات العلمية:

 ةالجامع سنة التخرج االختصاص الشهادة
          اليوجد الدكتوراه 

 الموصل    2020     بستنة الماجستير
 الموصل                           2010     بستنة البكلوريوس

 –نبات عام  –بيئة نبات  -1نباتات الزينةالمواضيع(: دراسات أولية / ثالثًا:المهام التدريسية )
 فسلجة نبات 

                       
  اليوجد عليا / ت دراسا

                                                  
 رابعًا:النشاط العلمي

 ال يوجد  عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 1عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 مجالت أقليمية )عربية(                                      
 مجالت عالمية                                              

 خامسًا:المواقع االدارية االكاديمية
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Saja salim Ibrahim allawii  Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1988  Place of birth: Mosul Sex :Female 

Marital status: Married  No. of children: 0  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Assisst. Lecture/2020 

Number of years in service: 10 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D.   Mosul  

Ms.C Horticulture 2020 Mosul 

B.Sc. Horticulture 2010  Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:  

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 1 

b. Regional:  

c. International:  

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

  

 



 السيرة العلمية
 عرجياألسحاب جاسم محمد علوان  أ.د. : رباعي واللقباالسم ال . 1

 .  1/11/2011. اللقب العلمي : أستاذ في  2

                     الحاصل عليها :العلمية الشهادات .  3

 الجامعة سنة التخرج الدقيق االختصاص الشهادة

 لالموص 1981 علوم زراعية / بستنة بكلوريوس

 الموصل 1986 علوم البستنة ماجستير

 الموصل 1998 فاكهة دكتوراه فلسفة

 

 الخبرات العلمية والحقلية :  . 4

 : وكما يلي  دريس النظري والعملي للدراسات األوليةالت أ.   

 مبادي بستنة / أول بستنة .  1     

 بيئة نباتات بستنية / أول بستنة .  2     

 / ثاني بستنة زراعة عضوية . 3     

 مشاتل وإكثار نبات / ثاني بستنة.  4     

   وأول تربة/ ثالث إرشاد لألقسام غير المتخصصة بالبستنة إنتاج فاكهة  . 5     

 بيئة نبات / ثالث إرشاد  . 6     

  / ثالث بستنة 2و  1إنتاج فاكهة نفضية  . 7     

 نةعناية وخزن الفاكهة والخضر / رابع  بست.  8     

 . المادة العضوية في التربة / ثالث تربة 9     

 . تلوث بيئة / أول بستنة 10     

 

 :  وكما يلي ب . التدريس النظري والعملي للدراسات العليا   

  متقدم بيئة نباتفسلجة  . 1     

 متقدمإنتاج فاكهة متنوعة  . 2     

 متقدمإنتاج الفاكهة التفاحية  . 3     

 متقدمعة عضوية زرا . 4     



 متقدمفسلجة أشجار الفاكهة  . 5     

 متقدم بيئة نباتات بستنية . 6     

 . إنتاج فاكهة متقدم7     

 

 وكما يلي : شراف على طالب الدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه (اإلج .    

 

 كما يلي :هم ( و1ث :في مرحلة البحو 7المتخرجين : ) 8 عدد الطلبةأوالً : الدكتوراه         

 

 :طروحة ، عنوان األ 2007 ، سنة التخرج  / زاد أحمد الطيبآ .1

" Effect of Foliar Spray with GA3 and Iron on the Vegetative Growth 

,Yield and Storage Characteristics  of Apple cvs. Starking and 

Barwari " 

 : طروحةألا ، عنوان  2008، التخرج سنة  /سليمان محمد ككو الزيباري  . 2

 "المعدني لشتالت صنفين من الخوخ والجبرلين في النمو والمحتوى والفسفور " تأثير الكبريت 
 

 : طروحة، عنوان األ 2012الدوري / سنة التخرج  حسان فاضل صالح. إ 3 

ضوي والـ ( للتسميد الع .Punica granatum Lصنف سليمي )   ستجابة أشجار الرمان إ "  

NPK سكوربيكوالرش الورقي بالبورون وحامض اال . " 

 

 ، عنوان اإلطروحة : 2012. شكري حجي صالح / سنة التخرج  4

" Effect of Iron , Sulfur , Ascorbic Acid and their Interactions on the 

Vegetetive  Growth , Yield and Fruit Quality of Peach Trees ( Prunus 

persica L. ) cv. Dixired " . 

 

 :، عنوان األطروحة  2013/ سنة التخرج . غازي فايق حاجي  5 

" Effect of Sheep Manure , Ascorbic Acid and Sulphur on Some 

Characteristics of Vegetative Growth , Nutrients , Yield and Fruit 

Quality of Apricot ( Prunus armeniaca L. ) cv.Royal " . 



 :عنوان األطروحة  ، 2016/ سنة التخرج . جهاد شريف قادر  6

للمعاملة ببعض األسمدة  Royalصنف  .Prunus armeniaca L" إستجابة أشجار المشمش 

 العضوية وحامضي الستريك والجبرليك " .

 

 ، عنوان اإلطروحة : 2021/ سنة التخرج . فارس فيصل عبد الغني  7

 Citrus والرش بالحديد والتسميد الحيوي في نمو شتالت الليمون الحامضاألصل  تأثير "

limon L. 

 

   . أحمد طارق خليل )في مرحلة البحث(8

 

 ( وهم كما يلي :1وفي مرحلة البحث : 8المتخرجين : ) 9 عدد الطلبة ،   ثانياً : الماجستير          

 

 : لة، عنوان الرسا 2004 ، سنة التخرج / منى حسين شريف .1

" تأثير الرش بالحديد وحامض الجبرليك في النمو والمحتوى المعدني من بعض العناصر 

 .الزيتون " لشتالت ثالثة أصناف من الغذائية

 

 : رسالةعنوان ال ، 2007 ، سنة التخرج / حسان فاضل صالح الدوريإ .2

محتوى الخضري وال سكوربيك في النمووالرش بحامض األ" تأثير الكبريت  والنتروجين 

 . "  Vistabellaو Anna صنفي تفاح الفتيةال المعدني ألشجار

 

 : الرسالة، عنوان   2009 ،سنة التخرج  / ياد طارق محمودإ . 3           

سكوربيك ومستخلص عرق الجبرليك واأل يبحامض " تأثير السماد النتروجيني والرش             

 . "سي ريد صنف دك السوس في نمو أشجار الخوخ الفتية

 

 : ، عنوان الرسالة 2013. أمجد عبيد محمد البرواري / سنة التخرج ،  4          

وتراكيز وعدد مرات الرش بحامض األسكوربيك في  Matrix 15" تأثير مستويات السماد             

 ."  Golden Deliciousنمو وإثمار أشجار التفاح صنف 

 

 



 : ، عنوان الرسالة 2013/ سنة التخرج ، خليل . أحمد طارق  5          

 Prunus amygdalusفي نمو شتالت اللوز البذرية  Humusالـ تأثير النتروجين وسماد "             

L. " ونجاح تطعيمها . 

 

 : رسالةعنوان ال .  2018/ سنة التخرج ، رشيد . وليد خالد  6         

زيتون ببعض المعامالت السمادية والرش بحامض " تحسين نمو شتالت صنفين من ال          

 .الساليسيلك " 

 

 : رسالةعنوان ال 2019/ سنة التخرج ،  غانم. أحمد حازم  7         

صنفي بعشيقي وأشرسي إلضافة الكبريت  .Olea europaea L" إستجابة شتالت الزيتون              

 . "Aminolوالعضوي السائل  NPKوالسماد المركب 

 

 : ، عنوان الرسالة 2020/سنة التخرج ، . بجار طه جمال  8       

 Oleaفي نمو وحاصل أشجار الزيتون " تأثير النتروجين والكبريت وحامض الهيوميك        

europaea L. صنف خستاوي ". 

 

 . عفراء عصام )في مرحلة البحث(9        

 

الماجستير والدكتوراه في جامعات و بلوم العاليالد رسائلالعشرات من المشاركة في مناقشة  . د     

 .وكركوك  والسليمانية ودهوك صالح الدين ) أربيل (و وتكريتالموصل وبغداد 

وجامعات في جامعة الموصل  متحان الشامل لطلبة الدكتوراهلجان لإل العديد منالمشاركة في  .هـ      

  خرى.أ

 

 : رج العراق داخل وخاالمشاركة بالمؤتمرات والندوات  . 5

 26-25يكاردا للفترة من لمشترك بين جامعة الموصل ومنظمة إول امؤتمر علوم التربة األأ . 

 في جامعة الموصل. 9/1995/



-24هلية للفترة من  لزراعة والعلوم. جامعة جرش األالمؤتمر الزراعي العلمي الرابع. كلية اب .      

 .عمان/االردن.26/4/2001

-24نتاج النباتي. كلية الزراعة. جامعة تكريت للفترة من القطري الثاني لإلالمؤتمر ج .      

25/12/2002 

-15منردنية والمقامة في عمان للفترة األ ورشة العمل المشتركة بين جامعة الموصل والجامعةد .       

 األردن . 19/8/2004

 هـ .     
Acceptance Letter for the"International Meeting on Soil Fertility, Land 

Management and Agroclimatology, 29 October–1November,2008 

"Faculty of Agriculture,University of Adnan Menderes,Aydin ,Turkey.  

 

و . المؤتمر الدولي األول للبستنة . جامعة الموصل . كلية الزراعة والغابات . قسم البستنة وهندسة       

 .2010تشرين األول /  28 – 26للفترة من  العراق ، الموصل ، ، الحدائق

 . 2012/  12/  11 – 10ز . المؤتمر الزراعي الثاني . جامعة كربالء . كلية الزراعة .       

 . 2013/  3/  26 – 24ح . المؤتمر الزراعي الثاني . جامعة الكوفة . كلية الزراعة .      

/  3/  27 – 26لثالث لإلنتاج النباتي . جامعة تكريت . كلية الزراعة . ط . المؤتمر التخصصي ا      

2014 . 

، كلية الزراعة والغابات  2014نيسان /  14 – 13ي . المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة للفترة      

  / جامعة الموصل .

.جامعة الفيوم  2020آذار /  4 – 2المؤتمر الدولي العاشر للتنمية الزراعية المتواصلة للفترة  . ك     

 .جمهورية مصر العربية

بالتعاون مع  جامعة القادسيةكلية الزراعة / . العلمي الزراعي اإلفتراضي األول المؤتمر الدولي . ل    

 . 2020حزيران /  1 –مايس  31للفترة من  FAOوزارة الزراعة العراقية ومنظمة 

 م.                 

1st international Discussion Scientific Conference,Application of Tissue Culture 

Techniques .College of Agriculture /Kirkuy Univ.11 June 2020. 

ن . المؤتمر الدولي العلمي الزراعي اإلفتراضي الثاني. كلية الزراعة / جامعة القادسية بالتعاون مع 

 . 2021/  كانون الثاني 22 – 21لفترة من ل FAOوزارة الزراعة العراقية ومنظمة 

 س. المشاركة في العديد من ورش العمل داخل جامعة الموصل وجامعات أخرى .
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 : وهي  ( 5)عدد /  الكتب المؤلفة .أ

، دار إبن األثير للطباعة والنشر . جامعة الموصل .  ( 2012. الزراعة العضوية والبيئة )  1     

  اق .العر

 دار العال للطباعة والنشر . الموصل . العراق . ،(  2014. إنتاج الفاكهة التفاحية )  2     

، دار الوضاح للنشر ،  ( 2017األول )  الجزء. تكنولوجيا الفاكهة المتساقطة األوراق ،  3     

 األردن بالتعاون مع مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع . بغداد .

، دار الوضاح للنشر ،  ( 2017)  الثاني الجزءتكنولوجيا الفاكهة المتساقطة األوراق ، .  4     

 األردن بالتعاون مع مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع . بغداد .

دار ( .  2018األسس العلمية والعملية إلنشاء وخدمة بساتين الفاكهة المتساقطة األوراق ) .  5    

 األردن .عمان ،يع ، المعتز للنشر والتوز

 

 :بحث  منشور في مجالت محلية وعربية وعالمية ( وكما يلي  69) :  المنشورةالبحوث  ب. 

ستجابة صنف العنب ( . دراسة إ 1989السعيدي ، إبراهيم حسن محمد وجاسم محمد علوان )  .1

 .51-35(:3(،العدد)21الكمالي لخمسة مستويات من التقليم.مجلة زراعة الرافدين، المجلد)

ثير التقليم على صنف العنب ( . تأ 1990السعيدي ، إبراهيم حسن محمد وجاسم محمد علوان )  .2

 .92-81(:4(،العدد)22المجلد) ، الرافدينلة زراعة مج . الحلواني

تاثير الرش بمستويات مختلفة من اليوريا في نمو ( .  1995األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .3

 الرافدين(.مجلة زراعة .Vitis vinifera L)شتالت العنب صنف ديس العنز

لمشترك بين جامعة الموصل ومنظمة ول ا.)مؤتمر علوم التربة األ 92-88(:3(،العدد)27المجلد)

 يكاردا(.إ

تاثير سمك القصبة في كمية الحاصل وخواص ( .  1995األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .4

 .41-38(:4(،العدد)27مجلد)الثمار لصنف العنب حلواني.مجلة زراعة الرافدين،ال

ثير الرش تا( . 1995علوان ، عبد عون هاشم وجاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني )  .5

البورون على كمية الحاصل ونوعيته لصنف العنب كمالي.مجلة زراعة  بتراكيز مختلفة من 

 . 37-32(: 4(،العدد)27المجلد)،  الرافدين

ثناء يائية أدراسة فيزيائية وكيم. (  1997اسم محمد علوان ) السعيدي ، إبراهيم حسن محمد وج .6

مجلة دراسات،العلوم .  .Vitis vinifera Lنمو العنب من الصنف حلواني 

 ردن..األ83-73(:1(،العدد)24،المجلد)الزراعية



صفرار الحديدي تاثير اإل( . 1998األعرجي ، جاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني )  .7

شجار الكمثرى صنف ليكونت.مجلة النمو الخضري والمحتوى المعدني الفات في بعض ص

 .29-23(:4(،العدد)30زراعة الرافدين،المجلد)

النمو تاثيرالرش بمستويات مختلفة من الحديد في ( .  1999األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .8

،المجلد نا".مجلة زراعة الرافدينالخضري والمحتوى المعدني ألشجار التفاح صنف "أ

 .17-11(:1(،العدد)31)

دراسة . (  1999علوان ، عبد عون هاشم وجاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني )  .9

جار الفستق.مجلة زراعة شلة في تركيز المغذيات الكبرى في أوراق وتربة االتغيرات الحاص

 .25-18(:1(،العدد)31المجلد)الرافدين،

ثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي في النمو . تأ(  1999األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .10

صل الحمضيات كاريزو سترنج.مجلة زراعة الرافدين، الخضري والمحتوى المعدني لشتالت أ

 .21-17(:2(،العدد)31المجلد)

ثير البيكاربونات والحديد تأ( .  1999األعرجي ، جاسم محمد علوان وعادل خضر الراوي )  .11

لمعدني لشتالت الكمثرى صنف عثماني. مجلة زراعة الرافدين، صل في المحتوى اواأل

 . 16-9(: 2(،العدد)31المجلد)

ثير البيكاربونات والحديد تأ( .  1999األعرجي ، جاسم محمد علوان وعادل خضر الراوي )  .12

(: 3(،العدد)31واألصل في نمو شتالت الكمثرى صنف عثماني. مجلة زراعة الرافدين،المجلد)

10-19 . 

ضافة البيكاربونات تأثير إ( .  2000عرجي ، جاسم محمد علوان وعادل خضر الراوي ) األ .13

صل نفي عثماني وليكونت المركبة على أوالحديد في المحتوى المعدني لشتالت الكمثرى ص

Pyrus calleryana(،1(،العدد)1(، المجلد)2000. المجلة العراقية للعلوم الزراعية :)9-4 . 

صفات التربة الكيميائية  العالقة بين بعض( .  2001د علوان ) األعرجي ، جاسم محم .14

 (.3(،العدد)7شجار التفاح والكمثرى. مجلة جامعة بابل،المجلد)واإلصفرار الحديدي في أ

ثير الرش بالحديد والزنك في النمو الخضري تأ( .  2001األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .15

اني.مجلة العلوم الزراعية العراقية، والمحتوى المعدني ألشجار الكمثرى صنف عثم

 . 82-77(: 6(،العدد)32المجلد)

صابة بذبول دراسة أثر اإل. (  2002السعيدي ، إبراهيم حسن محمد وجاسم محمد علوان )  .16

، (. مجلة دراسات، العلوم الزراعية.Vitis vinifera Lهيكل العنقود لصنف العنب ديس عنز)

 دن.ر.األ85- 74(:1(،العدد)29المجلد)



ضافة البيكاربونات والحديد في النمو تأثير إ( .  2003األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .17

(: 5(،العدد)3الخضري لشتالت النارنج البذرية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، المجلد)

93-104. 

ي ثير التسميد الورقتأ( .  2004األعرجي ، جاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني )  .18

(صنف Pyrus communisبالبورون والنحاس في الحاصل والصفات النوعية لثمار الكمثرى)

 .61-49(:2(،العدد)20عثماني.مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية،المجلد)

ثير الرش بالزنك والحديد ( . تأ 2001السعيدي ، إبراهيم حسن محمد وجاسم محمد علوان )  .19

اعي العلمي (. المؤتمر الزر.Vitis vinifera Lي)نتاجية وخواص العنب صنف كمالفي إ

 .26/4/2001-24للفتره من  المنعقد هليةالرابع. جامعة جرش األ

تاثير الرش الورقي  بالحديد والمنغنيز في كمية ( .  2004األعرجي ، جاسم محمد علوان )  .20

-14(:2(،العدد)5ونوعية ثمارالكمثرى صنف ليكونت. المجلة العراقية للعلوم الزراعية، المجلد)

20. 

ثير رش الحديد المخلبي . تأ(  2005)  ومنى حسين شريفاألعرجي ، جاسم محمد علوان  .21

.مجلة زراعة  Olea europaeaوحامض الجبراليك في نمو شتالت الزيتون

 .52-40(:3(،العدد)33الرافدين،المجلد)

( .  2005) شريف ومنى حسيناألعرجي ، جاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني  .22

 (.Olea europaea L)صناف من الزيتونقي باليوريا في نمو شتالت ثالثة أتأثير الرش الور

 .46-40:(4(، العدد)33.مجلة زراعة الرافدين،المجلد) 

( .  2006األعرجي ، جاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني ونبيل محمد اإلمام )  . 23

 N  الـ وراق منمواصفات النمو الخضري ومحتوى األ والفسفور فيثير التسميد بالنتروجين تأ

-181(:3(،العدد)6لشتالت الترويرسترنج. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية،المجلد) Pو 

187 

. (  2006األعرجي ، جاسم محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني ومنى حسين شريف )  . 24

                             الورقي بالزنك.مجلة زراعة الرافدين، ستجابة شتالت الزيتون للرشة إدراس

 . 36-27(:3العدد) (34المجلد)

تأثير الرش بالحديد . (  2006األعرجي ، جاسم محمد علوان ومنى حسين شريف ) .  25

ثة أصناف من وحامض الجبرليك في تركيز بعض العناصر الغذائية في أوراق شتالت ثال

 . 100 – 90( : 1العدد ) 4الزيتون . مجلة جامعة كربالء ، المجلد 



تأثير الرش بالحديد . (  2006األعرجي ، جاسم محمد علوان ومنى حسين شريف ) .  26

وحامض الجبرليك في بعض صفات النمو الخضري لشتالت ثالثة أصناف من الزيتون . مجلة 

 .121 – 111( : 1) العدد 4جامعة كربالء ، المجلد 

( .  2008سعيد وآزاد أحمد برواري ) محمد األعرجي ، جاسم محمد علوان ومصلح  . 27

 شجار التفاح صنف برواري للرش الورقي بالحديد وحامض الجبرليكإستجابة أ

 177: ( 1( العدد)8: الحاصل وصفاته الكمية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد) 3         

– 185 . 

ثير الكبريت تأ( .  2009وإحسان فاضل الدوري ) األعرجي ، جاسم محمد علوان .  28

و  Annaصنفي  سكوربيك في المحتوى المعدني ألشجار التفاح الفتية والنتروجين وحامض األ

Vistabella  95 – 81:  1العدد  37المجلد  ،. مجلة زراعة الرافدين  . 

ستجابة شتالت دراسة إ. (  2009ان ورائدة إسماعيل الحمداني ) األعرجي ، جاسم محمد علو.  29

 .مجلة زراعة الرافدين سكوربيك وحامض األ للرش الورقي بالزنك Coronetالخوخ صنف 

 . 96 – 86:  2العدد  37المجلد ، 

ثير الكبريت تأ. (  2009األعرجي ، جاسم محمد علوان وسليمان محمد ككو الزيباري ) .  30

وحامض الجبرليك في تركيز بعض العناصر الغذائية في أوراق شتالت الخوخ صنف  والفسفور

Dixired 97 - 88:  3العدد  37المجلد  ، . مجلة زراعة الرافدين. 

ثير الكبريت تأ. (  2009وإحسان فاضل الدوري ) األعرجي ، جاسم محمد علوان .  31

تربة بستان  الغذائية الجاهزة في روالنتروجين في درجة تفاعل التربة وتركيز بعض العناص

 1العدد  9المجلد   ، يت للعلوم الزراعية. مجلة جامعة تكرVistabellaو Annaالتفاح صنفي 

 :187 - 204 . 

تأثير الكبريت ( .  2009وإحسان فاضل الدوري ) األعرجي ، جاسم محمد علوان .  32

شجار التفاح الفتية ى المعدني ألالنمو الخضري والمحتوسكوربيك في والنتروجين وحامض األ

فرع . الكلوروفيل في األوراق والسكريات في األوراق واأل. Vistabella  2و  Annaصنفي 

 . 199 – 183:  2العدد  9المجلد  ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

ثير الكبريت تأ( .  2009)  األعرجيجاسم محمد علوان و دوري ، إحسان فاضلال.  33

سكوربيك في النمو الخضري والمحتوى المعدني ألشجار التفاح الفتية تروجين وحامض األوالن

والزيادة في قطر الساق الرئيس وإرتفاع  . المساحة الورقية Vistabella  .3و  Annaصنفي 

 .  210 – 200:  2العدد  9المجلد  ،شجار . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية األ



ثير الكبريت تأ.  ( 2009األعرجي ) فاضل وجاسم محمد علوان  الدوري ، إحسان.  34

سكوربيك في النمو الخضري والمحتوى المعدني ألشجار التفاح الفتية والنتروجين وحامض األ

. عدد وطول وقطر األفرع الجديدة المتكونة على األشجار .  Vitabella  .4و  Annaصنفي 

  . 225 – 211:  2العدد  9جلد الم ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

تأثير الكبريت . (  2009)  األعرجي ، جاسم محمد علوان وسليمان محمد ككو الزيباري.  35

في أوراق شتالت الخوخ صنف  Sو  Kو  Pو  Nوالفسفور وحامض الجبرليك في تركيز 

 . 270 – 259:  2العدد  9المجلد  ،كورونت . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

تأثير التسميد بالكالسيوم والبورون في الحاصل ( .  2009األعرجي ، جاسم محمد علوان )  . 36

:  3العدد  9المجلد  ،وصفاته النوعية ألشجار الكمثرى . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

141 – 155 .  

أثير الكبريت ت. (  2010األعرجي ، جاسم محمد علوان وسليمان محمد ككو الزيباري ) .  37

في تربة شتالت الخوخ صنف  Sو  Kو  Pو  Nوالفسفور في درجة تفاعل التربة وجاهزية 

 . 118 – 106:  2العدد  10 ، المجلد كورونت . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

تأثير السماد العضوي واليوريا والكبريت في ( .  2010األعرجي ، جاسم محمد علوان ) .  38

خضري وتركيز بعض العناصر الغذائية ألشجار الخوخ الفتية صنف دكسي ريد . مجلة النمو ال

 .  86 - 76:  2العدد  10المجلد  ،جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

تأثير ( .  2010األعرجي ، جاسم محمد علوان ومصلح محمد سعيد وآزاد أحمد برواري ) .  39

حاصل والصفات النوعية لثمار التفاح صنف الرش الورقي بالحديد وحامض الجبرليك في ال

Starking Delicious 11  - 4 : 3العدد  38، المجلد  . مجلة زراعة الرافدين . 

تأثير النتروجين وحامض ( .  2010) وجاسم محمد علوان األعرجي شيال العلم ، إياد طارق .  40

 38ة الرافدين ، المجلد الجبرليك في نمو أشجار الخوخ الفتية صنف دكسي ريد . مجلة زراع

 . 126 – 118( :  1العدد ) ملحق 

إستجابة  ( . 2010) وجاسم محمد علوان األعرجي  الطيبمصلح محمد وآزاد أحمد سعيد ،  . 41     

النوعية  : الصفات 4شجار التفاح صنف برواري للرش الورقي بالحديد وحامض الجبرليك أ

 .  9 – 1: 1العدد  A 13 المجلد، للثمار .مجلة زانكوي سليماني 

تأثير الرش بالبورون ( .  2012الدوري ، إحسان فاضل وجاسم محمد علوان األعرجي ) .  42     

 Punicaسكوربيك في الحاصل وبعض الصفات الكيمياوية لثمار الرمان ) وحامض األ

granatum L.  1عدد ال  12( صنف سليمي . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، المجلد  :

138 – 146 . 



تأثير الرش بالبورون ( .  2012الدوري ، إحسان فاضل وجاسم محمد علوان األعرجي ) .  43      

سكوربيك في المحتوى المعدني لألوراق وصفات النمو الخضري ألشجار الرمان ) وحامض األ

Punica granatum L. 12مجلد  تكريت للعلوم الزراعية ، ال ( صنف سليمي . مجلة جامعة 

 . 147 – 140:  3العدد 

تأثير بعض المعامالت السمادية في نمو أشجار ( .  2012األعرجي ، جاسم محمد علوان ) .  44       

،  صنف دكسي ريد للبدء باإلثمار . مجلة زراعة الرافدين Prunus persicaالخوخ الفتية 

 .71 – 62:  4العدد  40المجلد 

تأثير الرش الورقي . (  2012م محمد علوان ورائدة إسماعيل الحمداني ) األعرجي ، جاس.  45       

باليوريا والحديد في النمو الخضري والمحتوى المعدني لشتالت الدراق صنف دكسيرد . مجلة 

 . 135 – 121:  1العدد  28جامعة دمشق للعلوم الزراعية ، المجلد 

ير تأث( .  2012العالف وإياد طارق شيال العلم )  األعرجي ، جاسم محمد علوان وإياد هاني.  46      

مجلة  سكوربيك في النمو الخضري لشتالت النارنج البذرية .الرش الورقي باليوريا وحمض األ

 . 30 – 17:  2العدد  28جامعة دمشق للعلوم الزراعية ، المجلد 

تأثير إضافة ( .  2012األعرجي ، جاسم محمد علوان وسليمان محمد ككو الزيباري ) .  47     

الكبريت والفسفور والرش بحامض الجبرليك في بعض صفات النمو الخضري لشتالت الخوخ 

 . 99 – 89:  كلية الزراعةل .  جامعة كربالء ، المؤتمر العلمي الثاني Dixiredصنف 

تالت ( . إستجابة ش 2013.األعرجي ، جاسم محمد علوان و سليمان محمد ككو الزيباري  )  48      

الخوخ صنف " كورنت " إلضافة الكبريت والفسفور وحامض الجبرليك . مجلة الكوفة للعلوم 

 . 66 – 44( :  2) عدد خاص  5الزراعية ، المجلد 

( .  2013العلم ) ياد هاني العالف وإياد طارق شيال األعرجي ، جاسم محمد علوان وإ.  49     

 لنارنج لموعد التطعيم وطرق ومستويات من السماد   إستجابة طعوم اليوسفي النامية على أصل ا

 .  76 – 63:  2العدد  41المركب ستاركتشار أكتا أغرو . مجلة زراعة الرافدين ، المجلد          

تأثير ( .  2013األعرجي ، جاسم محمد علوان وإياد هاني العالف وإياد طارق شيال العلم ) .  50     

الجبرليك في نمو شتالت الينكي دنيا المطعمة . مجلة الفرات  الكبريت والنتروجين وحامض

  .  334 – 324: للعلوم الزراعية ، المجلد الخامس ، العدد الثالث 

( . دور  2014. األعرجي ، جاسم محمد علوان وإياد هاني العالف وإياد طارق شيال العلم )  51     

 White Adriatic.في أسود ديالى وفي نمو شتالت التين صن Excellentالسماد الورقي 

 .  88 – 82:  1ملحق  42مجلة زراعة الرافدين ، المجلد 



( . تاثير السماد  2014. البرواري ، أمجد عبيد محمد وجاسم محمد علوان األعرجي )  52     

وحامض األسكوربيك في بعض صفات ثمار التفاح صنف  Matrix 15العضوي السائل 

Golden Delicious  . 157 – 146:  1ملحق  42مجلة زراعة الرافدين ، المجلد . 

53 . Duhuky , M . ; J. M. Al- Aareji and Q.H.Kalifa ( 2014 ) . Effect of sheep 

manure , ascorbic acid and sulphur on some growth characteristics 

of apricot ( Prunus armeniaca L. ) cv. Royal . J. Res.Agric. & 

Anim. Sci. Vol . 2 : 6 – 18 . 

( .  2014األعرجي ، جاسم محمد علوان وإياد هاني العالف وإياد طارق شيال العلم ) .  54

إستجابة شتالت الينكي دنيا إلضافة مصادر مختلفة من األسمدة العضوية السائلة . مجلة جامعة 

 . 19 – 11:  2العدد  5المجلد  ،كركوك للعلوم الزراعية 

تأثير التسميد العضوي والـ . الدوري ، إحسان فاضل صالح وجاسم محمد علوان األعرجي .  55 

NPK  والرش الورقي بالبورون في إزهار وحاصل أشجار الرمانPunica granatum L. 

صنف سليمي وبعض الصفات الفيزياوية للثمار . مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، المجلد 
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– 19 .  
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( . تأثير الرش بحامضي  2017. األعرجي ، جاسم محمد علوان وجهاد شريف قادر بيروت )  57

"   L.Prunus armeniaca" في نمو وإثمار أشجار المشمش "  3GAالستريك والجبرليك " 

 . 78 – 64:  4لعدد ا 8. مجلة جامعة كركوك المجلد  Royalصنف 

تأثير السماد العضوي  ( . 2017األعرجي ، جاسم محمد علوان وأمجد عبيد البرواري ) .  58

وحامض األسكوربيك في الحاصل وبعض الصفات الكيمياوية لثمار التفاح  Matrix 15السائل 

 .  123 – 113: (  2)  54. مجلة زراعة الرافدين ،  Golden Delicious1صنف 
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 . 79 – 62 ( : 2)  46الرافدين ، 
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 . كليةعميد وزير ورئيس جامعة ومن  كتاب  35كتب الشكر :   . 7

 النشاطات األخرى : .  8

 . قسم البستنة مقررأ.    

 . 2001/ 3/ 16 – 1/9/2000رئيس قسم البستنة وكالة للمدة من  ب.   

 . 2010/  9/  1ولحد  1/9/2006عضو لجنة الترقيات العلمية في الكلية منذ  ج.   

 . 1/9/2014ولحد  17/12/2012. عضو لجنة الترقيات العلمية في الكلية منذ د   

 . 1/9/2008ولحد  1/9/2007عضو اللجنة العلمية في قسم البستنة وهندسة الحدائق منذ  .هـ   

 – 1/9/2008منذ لعشرة سنوات ة الحدائق نة الدراسات العليا في قسم البستنة وهندس. عضو لجو   

 ولحد اآلن 1/9/2015ومن  1/9/2012 – 1/9/2010ومن  1/9/2009

 -2001و  2000-1999للسنوات  . عضو اللجنة االمتحانية لطلبة الدراسات االولية في الكليةز  

 .2018-2017و  2006-2005و  2004-2003و  2002       

 للعام الدراسي في كلية الزراعة والغابات . عضو اللجنة المركزية للمؤتمر العلمي الطالبيح  

       1998  /1999 . 

 . 2012/  2011. عضو لجنة تدقيق نتائج اإلمتحانات النهائية للدراسات األولية للعام الدراسي ط   

 دة سنوات .ي. عضو في لجان اإلشراف على حقول البستنة ولع  

 



 السيرة العلمية والذاتية
 

 

 

 

 

 أواًل :المعلومات الشخصية
                    ذكر :الجنس                            احمد عبدالرحيم محمد احمد   االسم :

 بصرةال مكان الوالدة:                                             1979 سنة الوالدة:
 3 عدد االطفال:                                        وج  متز  :الحالة االجتماعية

 28/2/2011 مدرس مساعد اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:         عراقي               الجنسية:
 سنة 15 عدد سنوات الخدمة:

 انيًا: الشهادات العلمية:ث
 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 الموصلجامعة  2011 قهندسة الحدائعلوم بستنة و  الماجستير
 الموصلجامعة  2001 ةبستن البكلوريوس

 -العملي نبات عام -العملي  نباتالفسلجة ثالثًا:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / 
 العملي النمو النباتيةمنظمات  – العملي مشاتل واكثار النبات -العملي نباتالتشريح 

                                                                        
 رابعًا:النشاط العلمي

 2/ مجالت محلية )عراقية(عدد البحوث المنشورة في : -أ
 2/ مجالت أقليمية )عربية(                                   
 2/ (عالمية)مجالت                                          

 :اديميةخامسًا:المواقع االدارية االك
 .2019-2018وحدة المقررات الدراسية  مسؤول -1

 2021مسؤول شعبة التسجيل  -2
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1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Ahmed Abd-Al Raheem Mohammed  Dept. of Horticulture  

Date of birth: 1979  Place of birth: Basrah Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  3  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Assisst. Lect. 2001  

Number of years in service: 15 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ms.C Horticultural Science 2011 Mosul 

B.Sc. Horticultural Science 2001 Mousl 

 

 

3-Scientific activities:   

No. of publications:  

a. Local: 2 

b. Regional: 2 

c. International: 2 

4-Academic posts: 

1- responsible of courses unit  2018-2019 

2-responsible of registration and documentation division 2021.  

5-Present address (including e mail & Tel. No)  

Mosul – Al Hdbaa Neighborhood  

Email: Ahmed79@uomosul.edu.iq 

 

 
 



 السيرة العممية والذاتية
 المعمومات الشخصية أواًل :

                   ذكر          :الجنس                       أ.د. شامل يونس حسن الحمداني   االسم :
 الموصل  مكان الوالدة:                                              0791 سنة الوالدة:

 اثنان عدد االطفال:وج                                          متز  الحالة االجتماعية:
 81/9/3182استاذ  المقب العممي وتأريخ الحصول عميو:                             عراقي الجنسية:

 سنة 32 عدد سنوات الخدمة:
 ثانيًا: الشيادات العممية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشيادة
)بمرتبة الشرف األولى عمى البستنة البكالوريوس

 كمية الزراعة والغابات(
 الموصل 8998

 الموصل 3111 عموم البستنة الماجستير
 / وهندسة الحدائق   عموم البستنة الدكتوراه

 خضراوات
 الموصل 3112

 الميام التدريسية )المواضيع(:  ثالثًا:
وتحميل تصميم  –نبات تربية  –نبات وراثة  – مبادى بستنة – خضرانتاج  دراسات أولية /

 تجارب 
 خضر ورقيةانتاج  –نبات تربية  –وراثة خمية  عميا /دراسات  
 النشاط العممي رابعًا: 

 2/  المتخرجين والدبموم عدد طمبة الماجستير-أ     
 8 عدد طمبة الدكتوراه المتخرجين /-ب     
 - عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة /-جـ     
 48/  مجالت محمية )عراقية(   : عدد البحوث المنشورة في-ىـ     

 2/  مجالت أقميمية )عربية(                                      
 2/  مجالت عالمية                                              

    المواقع االدارية االكاديمية خامسًا:
 سادسا : العنوان وااليميل ورقم الياتف 

Hort. & Landscape Design Dept. 
College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

shamil@uomosul.edu.iq 
07702088077 
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1-Personal  

Name: Prof.Dr. Shamil Younis Hassan AL- Hamadany    Dept. of: Horticulture and Landscape  

Date of birth: 1970  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  2  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Prof./   18-9-2013 

Number of years in service: 27 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of 

award 

University 

B.Sc. Horticulture 1991 Mosul 

Ms.C Horticulture sciences 2000 Mosul 

Ph.D. Horticulture and Landscape 

Dept   /  Vegetables 

2005 Mousl 

 

3. Third: Teaching tasks (topics): 

Preliminary studies /  

vegetable production - horticultural principles - plant genetics - plant breeding 

- Design and analysis of experiments 

  Postgraduate studies / 

 cell genetics - plant breeding - production of leafy vegetables 

 

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:      5  

No. of  Ph.D. Students:      1  

Books authorized or translated:   

No. of publications:  

a. Local: 41 

b. Regional: 3 

c. International: 3 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

Hort. & Landscape Design Dept. 

College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

shamil@uomosul.edu.iq 

07702088077 
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 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                    انثى:   الجنس                                     نغم صالح سالم االسم :
 الموصل مكان الوالدة:                                          1984سنة الوالدة: 

 2عدد االطفال:                                  ةوجمتز  الحالة االجتماعية:
  20/11/2012مدرس مساعداللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:                          ةعراقي الجنسية:

 14 عدد سنوات الخدمة:
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل         علوم البستنة  الماجستير
 الموصل                               بستنة        البكلوريوس

جني وخزن الحاصالت  – ثالثًا:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / مبادى بستنة
مبادئ  –انتاج اعناب  -انتاج فاكهة نفضية –مشاتل واكثار النبات  –تشريح نبات  –البستنية 

مشاريع  –حلقات دراسية للمرحلة الرابعة  –سام غير المتخصصةالزراعية لالق المنتجاتخزن 
الزراعة الديمية  –فسلجة نبات  -انتاج فاكهة لالقسام غير المتخصصة –تخرج المرحلة الرابعة 

 نبات عام  –
                       

 
                                                  

 رابعًا:النشاط العلمي
 -عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 1عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 مجالت أقليمية )عربية(                                      
 2 مجالت عالمية                                              

 خامسًا:المواقع االدارية االكاديمية
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name:nagham salah salim  Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1984  Place of birth: Mosul Sex: female 

Marital status: Married  No. of children:2  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Assisst.teach./2012 

Number of years in service: 14 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ms.C Horticulture  Mosul 

B.Sc. Horticulture  Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: - 

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 1 
b. Regional:  

c. International: 2 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No) 

Nagham.SS@uomosul.edu.iq 

07708300590 
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 السيرة العلمية والذاتية
 المعلومات الشخصية أواًل :

                       انثى  : الجنس                  د. إسراء عبدالحسين جاسم                االسم :
 الموصل مكان الوالدة:                                              1983سنة الوالدة: 

 1 عدد االطفال:                                      ةوجمتز  الحالة االجتماعية:
 2017 / مدرس : اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه                             ةعراقي الجنسية:

 سنة  13 عدد سنوات الخدمة:     
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل     2017    خضراوات          الدكتوراه 

 الموصل     2010    خضراوات          الماجستير
 الموصل                           2006    بستنة           البكلوريوس

 – مبادى بستنة – بذور الخضراواتالمهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج  ثالثًا:
مشاريع تخرج لطلبة المرحلة  –فسلجة نبات  –زراعة عضوية  –احيائية تقانات  –وراثة نبات 

 حلقات دراسية لطلبة المرحلة الرابعة .  –الرابعة 
                       

 -عليا / دراسات 
                                                  

 النشاط العلمي رابعًا:
 -ن / عدد طلبة الماجستير المتخرجي-أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 4عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 -/  مجالت أقليمية )عربية(                                      
 6/  مجالت عالمية                                              

 
 -/  المواقع االدارية االكاديمية خامسًا:

 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Dr. Esraa Abd-alhuseein Jasim Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1983  Place of birth: Mosul Sex: Female 
Marital status: Married  No. of children: 1  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award:    lecturer 2017 

Number of years in service: 13 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Vegetable production 2017 Mosul  

Ms.C Vegetable production 2010 Mosul 

B.Sc.       Horticulture 2006 Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: -- 

No. of  Ph.D. Students: -- 

Books authorized or translated: -- 

No. of publications: -- 

a. Local: 4 

b. Regional:  

c. International: 6 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No) 

Esraa.AJ@uomosul.edu.iq 

Tel .No : 07704528177 

 

  

 
 

mailto:Esraa.AJ@uomosul.edu.iq


 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

 :                         انثىالجنس                                    أنغام طالل محمود الجلبي  االسم :
 بغداد مكان الوالدة:                                              1985سنة الوالدة: 

 1 متزوج                                          عدد االطفال: الحالة االجتماعية:
 2021/4/1مدرس  عراقي                             اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه: الجنسية:

 سنة  12 عدد سنوات الخدمة:     
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
               الدكتوراه 

 الموصل         زينة        الماجستير
 الموصل                               بستنة        البكلوريوس

 ادى بستنةمب ––عملينباتات طبية وعطرية المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية /  ثالثًا:
 وهندسة حدائق عمليتصميم  -زراعة انسجة عملي- عملي

                       
 عليا / دراسات 

                                                  
 رابعًا:النشاط العلمي

 عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 مجالت محلية )عراقية( /  د البحوث المنشورة في :عد-هـ     

 1/ مجالت أقليمية )عربية(                                      
 4/  مجالت عالمية                                              

 المواقع االدارية االكاديمية خامسًا:
 
 

  



1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: angham talal  Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1985   Place of birth: baghdad Sex: female 

Marital status: Married  No. of children:1   

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: teacher. Prof./2021/4/1  

Number of years in service: 12 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D.    

Ms.C ornamental  Mosul 

B.Sc. Horticulture  Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:  

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local:  

b. Regional:1  

c. 

International:4 

 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

  

 
 



 السيرة العلمية والذاتية
 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية :أولا 
                         اياد طارق محمود شيال العلم :السم

                    ذكر :الجنس
 الموصل مكان الولدة:                                             1975 سنة الولدة:

 4 عدد الطفال:                                        وج  متز  :الحالة الجتماعية
 12/12/2013مدرس  اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:                      عراقي الجنسية:

 سنة 17 عدد سنوات الخدمة:
 انياا: الشهادات العلمية:ث

 الجامعة سنة التخرج الختصاص الشهادة
 لالموصجامعة  2020 فاكهة الدكتوراه 

 الموصلجامعة  2009 قهندسة الحدائعلوم بستنة و  الماجستير
 الموصلجامعة  1999 وهندسة  ةبستنال البكلوريوس

 – /النظري ي وخزن الحاصالت البستنيةجنالمهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية /  ثالثًا:
 –كهة مستديمة العملي افانتاج  -النظري والعملي كهةفا انتاج–ري والعملي اعناب /النظانتاج 
 .شاتل واكثار العمليم -البستنة العمليمبادئ  – فاكهة نفضية العمليانتاج 

                                                                        
 النشاط العلمي رابعاا:
 2/ مجالت محلية )عراقية( :عدد البحوث المنشورة في -أ

 1/ )عربية( إقليميةمجالت                                    
 8/ (عالمية)مجالت                                          

 :اديميةخامساا:المواقع الدارية الك
 2020 مقرر قسم البستنة وهندسة الحدائق -1

 
Email: ayadtariq75@uomosul.edu.iq 

 

 



Curriculum Vita 

 

 

 

 

 

1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Ayad tariq Mahmood shayal alalam  Dept. of Horticulture  

Date of birth: 1975  Place of birth: mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  4  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Lecturer 12/12/1320  

Number of years in service: 17 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. pomology 2020 Mosul 

Ms.C Horticultural Science 2009 Mosul 

B.Sc. Horticultural Science 1999 Mousl 

 

 

3-Scientific activities:   

No. of publications:  

a. Local: 2 

b. Regional: 1 

c. International: 8 

4-Academic posts: 

 

5-Present address (including e mail & Tel. No)  

Email: ayadtariq75@uomosul.edu.iq  

 

 



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                          انثى :الجنس                                                       سالم سعيد ايسر محمد  االسم :
 بغداد مكان الوالدة:                                              1969سنة الوالدة: 

 4 متزوج                                          عدد االطفال: الحالة االجتماعية:
 18/9/2014مدرس عراقي                             اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه: الجنسية:

 
 سنة  9 عدد سنوات الخدمة:     

 ثانيًا: الشهادات العلمية:
 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 الموصل  2014     زراعة انسجة نباتية       الدكتوراه 
 الموصل    2009     زينة       الماجستير
 الموصل                   1990       بستنةعلوم         البكلوريوس

 بستنة مبادى –– عملينظري و  زراعة انسجةالمهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية /  ثالثًا:
 منظمات نمو نظري وعملي  – نظري 

                       
 دبلوم تقانات انتاج نباتات الزينةعليا / دراسات 

                                                  
 رابعًا:النشاط العلمي

 1عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 9مجالت محلية )عراقية( /  عدد البحوث المنشورة في :-هـ     

 2/ مجالت أقليمية )عربية(                                      
 7/  مجالت عالمية                                              

 االكاديميةالمواقع االدارية  خامسًا:
 
 

  



1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Aysar mohammed salim  Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1969   Place of birth: baghdad Sex: female 

Marital status: Married  No. of children:1   

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: teacher.Prof./2014/9/18  

Number of years in service: 9 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Tissue culture  Mosul 

Ms.C Ornamental  Mosul 

B.Sc. Horticulture  Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:     1 

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local:      9  

b. Regional:      2  

c.International:        7 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

  

 
 



 السيرة العلمية اإلنكليزية

1.The Name : Prof Dr.Jassim Mohammad Alwan Al-A,araji . 

2 . Scintifig Title : Prof. in 1/11/2011 . 

3. The Degrees(Certificates) 

Degree Specilization Year to 

graduate 

University 

BSC Agriculture 

Science(Horticulture) 

1981 Mosul Univ. 

MSC Horticulture Science 1986 Mosul Univ. 

PHD Pomology  1998 Mosul Univ. 

 

4 . Scintific experience (Practice) 

A.Theoretical and Partical Teaching of BSC Students : 

1. Principles of Horticulture . 

2.Environment of Horticulture Plants . 

3.Organic Agriculture . 

4.Plants Nursery and Propagation. 

5.Fruits Production. 

6.Plants Environments. 

7.Decidious Fruits Production. 

8.Fruits and Vegtables Protection and Storage. 

9.Organic Matterial in the Soil. 

10.Environment Pollution. 

B.Theoretial and Partical Teaching of PostGraduate Students 

1.Physiology of Plants Environment. 

2.Miscellaneous Fruits Production. 

3.Pome Fruit Production . 

4.Physiology of Fruit Trees . 

5.Environment of Horticulture Plants . 

C.Supervision on PostGraduate Students 



 

1.Doctorate Students 

 The Name Year University  

1. Azad A.Al-Taib 2007 Dohuk Univ.  

2. Sulaiman M.Kako 2008 Mosul Univ.  

3. Ihsan F.Saleh 2012 Mosul Univ.  

4. Shukry H.Saleh 2012 Dohuk Univ.  

5. Qazi F.Hagi 2013 Salah El-Din Univ.  

6. Gihad Sh.Kadir 2016 Mosul Univ.  

7. Faris F.Abd-AlGany 2021 Mosul Univ.  

8. Ahmed Tariq In Res. Mosul Univ.  

     

 

2.Master Students 

 The Name Year University  

1 Muna H.Sharif 2004 Mosul Univ.  

2 Ihsan F.Saleh 2007 Mosul Univ.  

3 Iyad T.mahmod 2009 Mosul Univ.  

4 Emjad M.Obaid 2013 Mosul Univ.  

5 Ahmad T.Kalil 2013 Mosul Univ.  

6 Waled K.Rashid 2018 Mosul Univ.  

7 Ahmad H.Kanim 2019 Mosul Univ.  

8 Bajar J.Taha 2020 Mosul Univ.  

9 Efraa Esam In Res. Mosul Univ.  

     

 

5.Conferanses and Symposiums 

a. 1st Conferanse of Soil Scince Concerted Between Mosul University and 

ICARDA Organization, 25 – 26 /9/1995 , Mosul University , Iraq . 



b. 4th Conferanse of Agriculture Scince , Agriculture and Scince College . 24 – 26 

/4/2001. Garash University.Amman/Jordan. 

c. 2nd  Regional Conference for Plants Production . 24–25/12/2002 . Agriculture 

College . Tikrit University.Iraq. 

d. Workshop Concerted Between Mosul University and Jodan University 15-

19/8/2004,Amman ,Jordan. 

e. Acceptance Letter for the International Meeting on Soil Fertility , Land 

Management and Agroclimatology , 29 October – 1 November,2008 

.Faculty of Agriculture , University of Adnan Menderes , Aydin , Turkey .  

f. 1st International Conference for Horticulture , 26-28/10/2010. Horticulture and 

Landscope Design Department,College of Agriculture and Forestry.Mosul 

University.Iraq. 

g. 2nd Agriculture Conference ,10-11/12/2012. College of Agriculture,Kerbala 

University,Iraq. 

h. 2nd Agriculture Conference ,24-26/3/2013. College of Agriculture,Kufa 

University,Iraq. 

i. 3rd Specialist (Technician)for plant Production .26-27/3/2014. College of 

Agriculture. Tikrit University.Iraq. 

j. 2nd International Conference for Horticulture Scince , 13-14/4/2014. 

Horticulture and Landscope Design Department,College of Agriculture and 

Forestry.Mosul University.Iraq. 

H.10th international Conference for Continuous Agriculture Development .2 – 4 

March / 2020. Faculty of Agriculture – Fayoum Univ. Egypt. 

I.1st Scientific International Virtual Agricultural Conference .College of 

Agriculture / University of Al-Qadisiyah in Cooperation with Iraqi Ministry 

of Agriculture and FAO durind the Period May 31 – Jun 1 / 2020. 

J. 1st international Discussion Scientific Conference,Application of Tissue 

Culture Techniques .College of Agriculture /Kirkuy Univ.11 June 2020. 

 

6. Bocks Wrtings (Compilations) 



a. Organic Agriculture and Environment (2012).Dar Ebin El-Ether for 

Printing and Distribution.Mosul Univ.Iraq. 

b. Pome Fruit Production (2014).Dar Al-Ola for Printing and Distribution . 

Mosul . Iraq . 

c. Decidious Fruits Tecnology, Part 1 ,Dar Al-Wathah for Distribution 

.Jordan. 

d. Decidious Fruits Tecnology, Part 2 ,Dar Al-Wathah for Distribution 

.Jordan. 

e. Theoretial and Partical Principles For  establish and Duty of Decidious Fruit 

Orchards (2018).Dar Al-Moetez For Publishing and Distribution.Amman, 

Jordan. 

 

7. Researchs Published 

1. Al-Suidi , I.H.M.and  Jassim M.Alwan (1989). Response study of Kamali  

grapevine cv.for five levels of pruning . Mesop.J.Agric.,21(3) :35- 51 . 

2. Al-Suidi , I.H.M.and  Jassim M.Alwan (1990).Effect of pruning on Halwani 

grapevine cv. Mesop.J.Agric., 22(4) : 81- 92 . 

3. Al-Aa' reji.,J.M.A. (1995) . Effect of foliar spray with several levels of urea 

on the growth of Deis Enze grapevine cv.(Vitis vinefera L.) transplants . 

Mesop.J.Agric., 27(3) : 88 – 92 . 

4. Al-Aa' reji.,J.M.A. (1995) . Effect of cane thickness on yield quality and 

fruits properties of Halawani cv. Grapevine . Mesop.J.Agric., 27 (4) : 38 – 

41 . 

5. Alwan , A.A.H. ; J.M.A. Al-Aa' reji. and R.E.Al-Hamadany ( 1995 ) . Effect 

of foliar spray with several levels of Boron on yield quantity of Kamali 

grapevine cv. Mesop.J.Agric.,27 (4) : 32 – 37 .  

6. Al-Suidi , I.H.M.and  Jassim M.Alwan (1997).Physical and chemical study 

throw grapevine growth of Halawani cv.( Vitis vinefera L.) .Dirasat 

J.Agric.Sci.,24 (1) : 73 – 83 .  



7. Al-Aa' reji.,J.M.A. and R.E.Al-Hamadany (1998) . Effect of iron chlorosis 

on some vegetative growth and mineral content of Le-Conte pear trees . 

Mesop.J.Agric., 30 (4) : 23 – 29 . 

8. Al-Aa' reji.,J.M.A. (1999) . Effect of foliar spray with several levels of iron 

on vegetative growth and mineral content of Anna apple trees . 

Mesop.J.Agric., 31 (1) : 11 – 17 . 

9. Alwan , A.A.H. ; J.M.A. Al-Aa' reji. and R.E.Al-Hamadany ( 1999 ) . 

Changes study in the concentions of macro nutrients in the leaves and soil of 

pistachio trees . Mesop.J.Agric., 31 (1) : 18 – 25 . 

10. Al-Aa' reji.,J.M.A. (1999) . Effect of nitrogen and phosphorus fertilizers on 

the vegetative growth and mineral content of Carizo citrange rootstock. . 

Mesop.J.Agric., 31 (2) : 17 – 21 . 

11.  Al-Aa' reji.,J.M.A. and A.K.Al-Rawi (1999).Effect of bicarbonate , iron and 

rootstock on the mineral content of Othmani pear transplants. 

Mesop.J.Agric., 31 (2) : 9 – 16 . 

12.  Al-Aa' reji.,J.M.A. and A.K.Al-Rawi (1999).Effect of bicarbonate , iron and 

rootstock on the Othmani pear transplants growth . Mesop.J.Agric., 31 (3) : 

10 – 19 . 

13.  Al-Aa' reji.,J.M.A. and A.K.Al-Rawi (1999).Effect of bicarbonate and iron 

application on mineral content of Othmani and Le-Conte pear transplants 

grafted on Pyrus calleryana rootstock . Iraqi J.Agric.Sci.,1(1): 4 – 9 . 

14.  Al-Aa' reji.,J.M.A (2001) . Relationship between soil chemical properties 

and iron chlorosis of apple and pear trees . Babylon Univ. J ., 7(3):30-38. 

15. Al-Aa' reji.,J.M.A (2001) . Effect of iron and zince spray on vegetative 

growth and mineral content of Othmani pear trees . Iraqi Agric. Sci., 32 (6) 

: 77 – 82 . 

16.  Al-Suidi , I.H.M. and  Jassim M.Alwan (2000). Study of cluster necrosis of 

Dies Anze grapevine ( Vitis vinifera L. ) .Dirasat J.Agric.Sci.,29(1):74 – 85 

. 



17.  Al-Aa' reji.,J.M.A (2003). Effect of bicarbonate and iron application on the 

vegetative growth of soure orange seedling .Tikrit J.Agric.Sci.,3(5):93 – 104 

. 

18.  Al-Aa' reji.,J.M.A. and R.E.Al-Hamadany (2004) .Effect of boron and 

copure on the yield and quantity parameters of pear fruits (Pyrus communis) 

cv.Othmani . Dimoscus Uni.J.Agric.Sci.,20(2):49 – 61 . 

19. Al-Suidi , I.H.M. and  Jassim M.Alwan (2001).Effect of zinc and iron in the 

productivity and fruits quality of Kamali grapevine (Vitis vinifera L.).4th 

conference . Jarash Univ. Jordan . 24-26 /4 /2001. 

20. Al-Aa’reji, J. M. A. (2004). Effect of foliar spray with iron and manganese 

on quality and quantity of pear fruit cv. Le-Cont. Iraqi. J. Agric. Sci. 5(2): 

14-20 . 

     21. Al-Aa’reji, J. M. A. and M.H.Sharif (2005).Effect of foliar spray with 

chelated iron and GA3 on the growth of olive transplants Olea europaea . 

Mesop.J.Agric., 33 (3) : 40 – 52 . 

22. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; R.E.Al-Hamadany and M.H.Sharif (2005).Effect of 

foliar spray with urea on the growth of three cultivars of olive transplants 

(Olea europaea) . Mesop.J.Agric., 33 (4) : 40 – 46 . 

23. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; R.E.Al-Hamadany and N.M.Al- Emam(2006) . Effect 

of nitrogen and phosphorus fertilization on the vegetative growth parameters 

and leaves N and P content of Troyer Citrange seedlings. Tikrit 

J.Agric.Sci.,6(3):181-187.  

24. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; R.E.Al-Hamadany and M.H.Sharif (2006).Response 

study of olive transplants for zinc foliar spray . Mesop.J.Agric., 34 (3) : 27 – 

36 . 

25. Al-Aa' reji.,J.M.A. and M.H.Sharif (2006).Effect of foliar spray with iron 

and GA3 on the concentration of some nutrients on leaves of three cvs. of 

olive .Kerbala Univ.J.4(1):90-100 . 



26. Al-Aa' reji.,J.M.A. and M.H.Sharif (2006).Effect of foliar spray with iron 

and GA3 on the concentration of some vegetative growth parameters of three 

cvs. of olive .Kerbala Univ.J.4(1): 111- 121 . 

27. Al-Aa'reji, J. M.; A.  A.T. Mayi and M. S. Duhoky (2008). Response    of 

apple trees cv. Barwari to foliar spray with iron and gibberellic acid (GA3) 

3: yield and its quantity parameters. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 8(1): 177-185.  

28. Al-Aa'reji, J. M. And E. F. S. Al-Douri (2009A). Effect of sulfur, nitrogen 

and ascorbic acid on mineral content of young apple trees cvs. "Anna and 

Vistabella". Meso. J. Agric. 37(1): 81-95.  

29. Al-Aa'reji, J. M. And R. E. Al-Hamadany (2009). Response of               

"Coronet" peach transplants to foliar spray with Zinc and Ascorbic acid. 

Iraqi. J. Agric. Sci. 37 (2): 86-96 . 

30. Al-Aa'reji, J. M. And S. M. K. Al-Zebari (2009). Effect of sulfur, phosphorus 

and gibberellic acid on some mineral concentration in leaves of "Dixired" 

peach transplants. Meso . J. Agric. Sci., 37 (3): 88-97.  

31. Al-Aa' reji.,J.M.A. and E.F.S. Al-Douri (2009). Effect of sulphur , nitrogen 

and ascorbic acid on soil pH and concentration of available nutrients in the 

orchard soil of Anna and Vistabella apple cvs. .Tikrit J.Agric.Sci.,9(1):187 

– 204 . 

32. Al-Aa' reji.,J.M.A. and E.F.S. Al-Douri (2009). Effect of sulphur , nitrogen 

and ascorbic acid on vegetative growth and mineral content of young apple 

trees cvs.  Anna and vistabella .2-leaves chlorophyll and leaves and branchs  

sugars.Tikrit J.Agric.Sci.,9(2):183 – 199 . 

33. Al-Douri, E. F. S. And J. M. Al-Aa'reji (2009A). Effect of sulfur, nitrogen 

and ascorbic acid on vegetative growth and mineral content of young apple 

trees cvs. Anna and Vistabella. 3. Leaves area, main stem diameter and tree 

height increment. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 9(2): 200-210.  

34. Al-Douri, E. F. S. and J. M. Al-Aa'reji (2009B). Effect of sulfur, nitrogen 

and ascorbic acid on vegetative growth and mineral content of young apple 



trees cvs. Anna and Vistabella. 4. Number, diameter and length of tree new 

branches. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 9(2): 211-225 . 

35. Al-Aa'reji, J. M. and S. M. K. Al-Zebari (2009). Effect of sulfur, phosphorus 

and gibberellic acid on leaves N,P,K and S concentration of "Coronet" peach 

transplants. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 9(2): 259-270. 

36. Al-Aa'reji, J. M.(2009).Effect of calcium and boron on the yield and its 

qnantity parameters of pear trees. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 9(3): 141-155. 

37. Al-Aa'reji, J. M. and S. M. K. Al-Zebari (2010). Effect of sulfur and 

phosphorus on soil pH and available of N,P,Kand S in the soil of "Coronet" 

peach transplants .Tikrit J.Agric.Sci.,10(2):106 – 118 . 

38. Al-Aa'reji, J. M. (2010). Effect of organic fertilizer, urea and sulfur on 

vegetative growth and concentration of some nutrient of young peach trees 

cv. Dixired. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 10(2): 76-86  

39. Al-Aa'reji, J. M.; M.S. Duhoky and A. A. T. Mayi (2010). Effect of foliar 

spray with iron and GA3 on yield and quality of apple fruits cv. Starking 

Delicious. Meso. J. Agric. 38(3): 4-11. 

40. A.T. Shayal Alalam, A. T. and J.M.A. Al-Aa'reji (2010). Effect of 

nitrogen and GA3 the growth of young trees of Dixired pear trees. Meso. J. 

Agric. 38(1): 118-126.  

41.Saeid,M.M.;A.A.Al-Taib and J.M.A. Al-Aa'reji(2010).Response of Barwary 

apple trees to foliar spray with iron and GA3 . 4: Fruits quantity 

parameters.Zankoy Sul.J.,13A (1):1- 9 . 

42. Al-Douri, E. F. S. and J. M. Al-Aa'reji (2012). Effect of boron and ascorbic 

acid spray on yield and some chemical parameters of pomegranate fruit 

(Punica granatum L.) cv.salimi. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 12(1): 138-146 . 

43. Al-Douri, E. F. S. and J. M. Al-Aa'reji (2012). Effect of boron and ascorbic 

acid spray on leaf mineral content and vegetative growth parameters of 

pomegranate fruit (Punica granatum L.) cv.salimi. J. Tikrit Univ. Agric. Sci. 

12(3): 140-147 . 



44. Al-Aa'reji, J. M. (2012).Effect of some fertilizers treatments on the growth 

of young peach trees (Prunus persica ) cv.Dixired for beginning of fruiting. 

Meso. J. Agric. 40(4): 62-71.  

45. Al-Aa'reji, J. M. and R.E.El-Hamadany (2012). Effect of foliar spray with 

urea and iron on vegetative growth and mineral content of peach transplants 

cv.Dixired .Dimuscus J.Agric.Sci.,28(2) :17 – 30 . 

46. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; A.H.Al-Allaf and A.T. Shayal Alalam(2012). Effect of 

foliar spray with urea and ascorbic acid on vegetative growth of sour orange 

seedlings.Dimuscus J.Agric.Sci.,28(2):17-30. 

47. Al-Aa'reji, J. M. and S. M. K. Al-Zebari (2012). Effect of sulphur and 

phosphorus application and Gibberellic acid spray on some vegetative 

growth parameters of Dixired pear transplants . 2ed  Sci. Conferans . Agric. 

Coll. Kerbela Univ.Iraq. 

48. Al-Aa' reji.,J.M.A. and S.M.Kako (2013).Response of " coronet " peach 

transplants to application of  sulphur , phosphorus and gibberellic acid 

.AlKofa J.Agric.Sci.,5( 2 special No. ):44-66. 

49. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; A.H.Al-Allaf and A.T. Shayal Alalam (2013).Studing 

the response of tangarin scions growth on sour orang rootstock for budding 

date , application method and levels of structur acta agro compound 

fertilizer. Meso. J. Agric. 41(2): 63-76. 

50. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; A.H.Al-Allaf and A.T. Shayal Alalam(2013). Effect of 

sulfur , nitrogen and GA3 on the growth of budded loquate seedlings. Alforat  

J.Agric.Sci.,5(30):324 – 334 . 

51. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; A.H.Al-Allaf and A.T. Shayal Alalam(2014).The role 

of foliar fertilizer Excellent on the growth of the fig cvs. Aswad Diala and 

White Adriatic . Meso. J. Agric. 42(1): 82 – 88 . 

52. Al-Barwari,A.A. and J.M.A. Al-Aa' reji.(2014).Effect of liquid organic 

fertilizer (Matrix 15) and ascorbic acid on some of apple fruits parameters 

cv.Golden Delicious . Meso. J. Agric. 42(1): 146 – 157 .  



53. Duhuky , M . ; J. M. Al- Aareji and Q.H.Kalifa ( 2014 ) . Effect of sheep 

manure , ascorbic acid and sulphur on some growth characteristics of apricot 

( Prunus armeniaca L. ) cv. Royal . J. Res.Agric. & Anim. Sci. . 2(Issue 8) : 

6 – 18 . 

54. Al-Aa' reji.,J.M.A. ; A.H.Al-Allaf and A.T. Shayal Alalam(2014).Response 

of loquate seedlings to application of several sourses of liquide organic 

fertilizers . J.Kirkuk Univ.,5(2): 11- 19. 

55. Al-Douri, E. F. S. and J. M. Al-Aa'reji (2014). Effect of orgaic fertilizer , 

NPK and foliar spray with boron on the flowering and the yield of 

punicagranatum Punica granatum L. cv.Salimi and some physical 

parameters of fruits . J. Tikrit Univ. Agric. Sci. ,4(Special Number): 11-19 . 

56. Al-Aa' reji.,J.M.A. and J.K.Perot (2017).Effect of some liquid organic and 

(NPK) fertilizers on growth and fruiting of apricot trees (Prunus armeniaca 

L.) cv.Royal. J.Kirkuk Univ.,8(4):7-24 . 

57. Al-Aa' reji.,J.M.A. and J.K.Perot (2017).Effect of foliar application of citric 

and Gibberellic acid (GA3) on growth and fruiting of apricot trees (Prunus 

armeniaca L.) cv.Royal. J. Tikrit Univ. Agric. Sci.,8(4):64-78 . 

58. Al-Aa' reji.,J.M.A. and A.O.M.Al-Barwari(2017). Effect of liquid organic 

fertilizer matrix 15 and ascorbic acid on yield and some chemical parameters 

of Golden Delicious apple fruits Mesop.J.Agric., 45 (2) : 113 – 123 . 

59. Al-Aa' reji.,J.M.A. and A.T.Al-Khayyat(2018). Effect of nitrogen, humus 

and gibberellic acid on vegetative growth of almond seedlings and its 

budding success percentage . Mesop.J.Agric., 43 (2) : 62 – 79.  

60. Al- Aareji,J.M.A. and S.H..S.Bani(2020).Effect of sulfur on leaves nutrient 

concentrations of Dixired peach trees.International J.Plant Res.,10(2):27-32. 

61. Al- Aareji,J.M.A. and S.H..S. Bani(2020).Response of Dixired peach trees 

to sulphur and iron application . IOP Conf.Series:Earth and 

Environ.Sci.,553(2020) 012023 dio 10.1088/1755-1315/1/012023. 

62. Al- Aareji,J.M.A. and A.H.Kanim (2020).Effect of sulfer levels,NPK and 

Amino Alexin in the concentrations of some nutrients and chlorophyll in 



leaves of olive transplants cvs.Bashiqi and Ashrasi. J. Kirkuk Univ. Agric. 

Sci.,11(1):56-69. 

63 . Al- Aareji , J. M.A. and W. K. R. Mohammad (2020). Effect of organic 

fertilizer Neoterogreen on some characteristics of Manzanello and Ashrasi 

olive transplants . J.Kirkuk Univ. Agric . Res. , 11(2): 59 – 64. 

64 . Al-Aa' reji.,J.M.A. and J.K.Perot (2020) . Effect of some organic fertilizers 

and compound NPK fertilizer on qualitative characteristics of apricot fruits 

( Prunus armeniaca L.) cv. Royal . Fayoum J. Agric. Res. & Dev., 34(1 B) : 

301 – 313 . 

65. Al-Barwary , B. J.T. and J. M. A.  Al-Aareji (2020) . Effect of nitrogen and 

humic acid on fruit yield and qualitative characteristics of olive trees (Olea 

europaea L.) cv. Kistawy . Plant Archives , 20(2) : 8716 – 8720 . 

66. Shayal Alalam , A. T.; A. H. Alalaf and J. M. Al-Aareji  (2020) . Effect of 

some liquid organic fertilizers on the growth of seedlings of apricot . Plant 

Archives , 20(2) : 7202 – 7206 . 

67. Al-Allaf , A. H. ; J. M. Al-Aareji  and N. N. Hadid (2021) . Effect of compound 

fertilizer NPK , liquid organic fertilizer Nutrigreen and some biofertilizers 

on the concentrations of heavy metals in the leaves of Local orange 

transplants . . Plant Archives , 21(1) e – ISSN : 2581 – 6063 (on line) , ISSN 

: 0972 – 5210 . 

68. Al-Zuhairi ,  F. F. ;  J. M. A.  Al-Aareji  and  A. K. Al-Taie (2021) . Effect of 
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Environ . Sci . , 735 (2021) 012045 dio 10-1088/1755 – 1315/735/012045.  



 

8.Certificate of Appreciation  : 35 . 

9. Other Activites : 

a. Deputy (Dealer) Head of Horticulture Department. 

b. Acting of Head of Horticulture Department . 

c. Member of Scientific Promotion Committee for the Period 1/9/2006-1/9/2010. 

d. Member of Scientific Promotion Committee for the Period 12/97/2012-

1/10/2014. 

e. Member of Scientific Promotion Committee in Department of Horticulture 

and Landscape Design for Period 1/9/2007-1/9/2008. 

f. Member of Postgraduate Committee in Department of Horticulture and 

Landscape Design for Many Years. 

g. Member of Undergraduate Examination Committee in Department of 

Horticulture and Landscape Design for Many Years (1999-2000,2001-

2002,2003-2004,2005-2006 and 2017-2018). 

h. Member of the Central Committee of the Student Scientific Conference in 

Department of Horticulture and Landscape Design in 1998-1999 . 

i. Member of the Examination Results Audit Committee for Undergraduate 

Studentin in 2011/2012. 



 السيرة العلمية والذاتية
ًالمعلوماتًالشخصية :أولًا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًذكرً:الجنسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًد.ًحسينًجوادًمحرمًالبياتيًً:السم
ًالموصل مكانًالولدة:1956ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسنةًالولدة:ً

ًعددًالطفال:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمتزوجًًًًًًًًًالحالةًالجتماعية:
2019ًًًًًًًًًأستاذ/ًاللقبًالعلميًوتأريخًالحصولًعليه:ًًًعراقيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالجنسية:

ًسنة22ًًعددًسنواتًالخدمة:
ًثانياا:ًالشهاداتًالعلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
ًالموصل2010ًًًًًًًًًخضراواتًًًًًًًًًالدكتوراًه

ًصالحًالدين/ًاربيل1985ًًًًًًًًًخضراواتًًًًًًًًًالماجستير
1981ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبستنةًًًًًًًًالبكلوريوس ًالسليمانيةًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًزراعةًمحميةً–2ًانتاجًخضر-1ًخضرالمهامًالتدريسيةً)المواضيع(:ًدراساتًأوليةً/ًانتاجًًثالثاا:
فسلجةًً-تحتًالبيئةًالمكيفةً)دكتوراه(ًاواتخضًرانتاجًً–ًنتاجًخضرًدرنيةًوبصليةً)دكتوراه(اعلياً/ًدراساتً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًماجستير(.)البيئةً
ً:النشاطًالعلميًرابعاا:
ًدبلومًعالي2ًماجستيرً+6ًً:ًعددًطلبةًالماجستيرًالمتخرجين-أًًًًً
3ً:ًتوراهًالمتخرجينعددًطلبةًالدك-بًًًًً
ً:ًــــــــــــددًالكتبًالمؤلفةًأوًالمترجمةع-جـًًًًً
28ًً:مجالتًمحليةً)عراقية(ً:عددًالبحوثًالمنشورةًفي-هـًًًًً
2ًً:مجالتًأقليميةً)عربية(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

12ًًًًً :مجالتًعالميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًاريةًالكاديميةالمواقعًالدًخامساا:

ً
ً



ً
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Hussein Jawad Muharrm AL-Bayati Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1956  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:   
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Number of years in service: 22 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Vegetables 2010 Mosul  
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4-Scientific activities:   
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Ministry of Higher Education and Scientific Research                 
University of Al Mosul 
Faculty of Agricultural Engineering Sciences 
Department of Horticulture and Gardening. 

 
          (Curriculum Vitae)                    

The name  :   Alaa Hashem Younis Al-Taee  
Academic Rank :  Assistant Prof                                              
Certificates :                                                                      

Certificate Specialization 
Year of 

Graduation 
University 

BA Agriculture / Horticulture 1998 Mosul 

Msc Horticulture / Ornamental plants 2000 Mosul 

Ph.D Ornamental plants/Tissue culture 2010 Mosul 

Title of Master Thesis: Msc  

Effect of different levels of nitrogen fertilizer and phosphate on vegetative 
growth and chemical content of Dracaena fragrans . (Ornamental plants)  

Title of doctoral thesis: Ph.D 
Propagation of Gladiolus hybrida outside vivo. (Ornamental plants , 
Tissue culture ) 

Years of service: 16 years. 
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Scientific expertise :                                        

1

- 

1- Assistant Lecturer, Horticulture Department, College of Agriculture 

and Forestry, Mosul University, from 27 January 2005 to 28 June 

2010. 

 2- Lecturer in the Department of Horticulture / Faculty of Agriculture 

and Forestry / University of Mosul for the period from 28 June 2010 to 

28 June 2013. 

- 3- Assistant Professor in the Department of Horticulture / Faculty of 

Agriculture and Forestry / University of Mosul since 28 / June / 2013 

and is awaiting promotion to the professorship. 

4-holds first place in the Saddam Award formerly for the first students 

and excelling on Iraqi universities and colleges and first place on Iraq 

in the field of gardening science 

5-For researchers and scientists and received the following awards  :-  

- Shield of the scientific forum of the platform "I want". For 

researchers and scientists. 

- Bronze Medal of the International Scientific Forum. 

- A letter of thanks from the General Secretariat of ARED 

platform. 



 
5 

- Distinguished Researcher Medal in the researcher's personal 

page on the Arad platform 

- months subscription to the Absar e-learning platform in Arabic. 

abser.org 

6- Arad International Scientific Platform 2019  ''  

7-Teaching in the Agricultural Technical College for several 

lessons, including ornamental plants and gardening. 

8-Teaching in the Faculty of Education for girls for lessons 

including general plant and tissue culture and plant cells. 

9-Delivering different lectures in different specializations in the                   

of agriculture and health and different colleges in Mosul University. 

10- Scientific supervisor on a large number of graduation projects 

and seminars for students of the fourth stage. 
 

   : Administrative positions and membership of committees   

1- Membership of many exam committees in the Faculty of Agriculture 

and Forestry - University of Mosul. 

2- Decision of the Department of Horticulture and Garden Engineering 

for the period from December 2012 to October 2013. 
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3- Registered Department of Horticulture and Garden Engineering from 

the year 2006 - 2008. 

4- Head of Summer Training Unit for students of the Faculty of 

Agriculture and Forestry. 

5- Plant Tissue and Cell Culture Laboratory / Horticulture Department 

2010-2017. 

12- Analytical Laboratory Officer / Horticulture Department 2006-

2014. 

13- Member of the Preparatory Committee for the First International 

Gardening Conference in 2010. 

14- Member of the Preparatory Committee for the Second 

International Gardening Conference in 2014. 

15- Member of the Preparatory Committee for the symposium of the 

Department of Horticulture and Garden Engineering in 2018. 

16- Member of the Examination Committee of the Faculty of 

Agriculture and Forestry for the year 2010/2011. 

17- Member of the Examination Committee of the Faculty of 

Agriculture and Forestry Graduate Studies for the year 

2011/2012. 
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18- Member of the Examination Committee of the Faculty of 

Agriculture and Forestry for the year 2018/2019. 

19- Chairman of the Committee on Quality Assurance and Horticulture 

and Garden Engineering. 

20- Chairman of the Guidance Committee for the fourth stage in the 

Department of Horticulture and Garden Engineering. 

21- Member of the Summer Training Committee for students of the 

Department of Horticulture and Garden Engineering for the year 

2005/2006 and 2008/2009 and 2012/2013. 

22- Head of Summer Training Committee, Department of Horticulture 

and Garden Engineering, 2013. 

23- Chairman of the Summer Training Committee, Department of 

Horticulture and Garden Engineering, 2017. 

24- Member and Chairman of the inventory committee of the 

Department of Horticulture and Garden Engineering for the years 

2010 and 2012. 

25- Member of the Scientific Committee in the Department of 

Horticulture and Garden Engineering. 

26- Chairman of the seminars committee in the Department of 

Horticulture and Garden Engineering. 
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27- Member of the World Federation of Human Development and Self 

Development Techniques. 

28- Member of the International Parliament for Human Development 
Scientists (IPSHD) 

29- Member of the World Federation of Complementary Medicine 
(IUCM). 

30- Member of the World Friendship and Peace Society in Indonesia. 
31- Member of Arab Inventions Development Authority (A.I.D.A). 
32- Member of the International Association of Scientific Researcher 

(I.A.S.R. 
33- Chairman of the Council of parents and teachers in a number of 

primary and middle schools, including the school of the Mahj and 
Palestine School and the school of Saif al-Rasoul. 

34- f. Head of the Department of Horticulture and Garden Engineering 
currentl 

Field experience                           
35-  

Participation in agricultural exhibitions    
1- Specialized Agricultural Exhibition for the Faculty of Agriculture and 

Forestry / Martyrs Garden / 1996-1 

2- Specialized Agricultural Exhibition for the Faculty of Agriculture and 

Forestry / Martyrs Garden / 1997-2 

3- Specialized Agricultural Exhibition for the Faculty of Agriculture and 

Forestry / Martyrs Garden / 1998-3. 
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4- Working with the General Company for Horticulture and Forestry /   

Nineveh Horticulture Station as a contract from 25/09/2004 until 1-10-

2005. 

5-  Supervision of the wooden canopy and plastic and glass houses of the 

Department of Horticulture and Garden Engineering  

6- Chairman of the Committee on Quality Assurance and Horticulture 

and Garden Engineering. 

7-Scientific Resident for a number of master's and doctoral 

dissertations.  

       Scientific Publications 
Supervision of Graduate Studies:                 
: First : Supervising master's students          

 1- Khedr Younes Khedr. 

Effect of spraying with organic fertilizer Nutri-Crane and alkaline algae 
extract on vegetative growth and flowering and onion productivity of 
two cultivars of IRCS. 

2- Abeer Ajeel. 

Tulip response to add some liquid organic fertilizers. 

3- Alaa Ibrahim Abdul Aziz  :-  

Response of two varieties of cladioles to treatment with different 

concentrations of Nutri Crane and Salicylic Acid. 
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Discussions                                   

Participation in many discussions for graduate students in the Faculty 

of Agriculture and Forestry and other colleges  

1 - discussion of the student Karam Talal 2014. (Discussion in the 

Deanship of the College of Agriculture and Forestry) 

2- Discussion of student Khedr Younis Khedr 2015. (Discussion 

Faculty of Agriculture at the University of Kirkuk) 

3- Discussion of student Ibtisam Mahmoud 2018. (Discussion in the 

Deanship of the Faculty of Science) 

4- discussion student Abeer Jameel 2018. (Discussion in the College 

of Basic Education) 

5- Discussion of student Ahmed Mohamed Mahmoud 2018. 

(Discussion in the Faculty of Education for Pure Sciences) 

6- discussion student Iman Hadi 2019. Discussion in the Hall of the 

Faculty of Management and Economics. 

6- Participation in many committees to discuss the comprehensive 

examination for doctoral students. 
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Scientific production                                        

Published and accepted papers for publication   

1- Al-Taie, Alaa Hashem Younis and Bashar Zaki Kassab Bashi The 

development of callus and the formation of embryos from the physical 

plant parts of the leaf of the plant Gladiolus hybrida Journal of the 

cultivation of Mesopotamia Volume 39 Issue (3) 2011. 

2- Al-Taie, Alaa Hashim Younis and Bashar Zaki Kassab Bashi 

Developing callus and its differentiation from the cultivation of static 

peripheral shoots and roots of the plant Gladiolus hybrida Journal of 

the cultivation of Mesopotamia Volume 38 Issue (Annex 1) 2010. 

3- Al-Tai, Alaa Hashem Younis, Effect of different levels of nitrogen 

fertilizer and phosphate on vegetative growth and chemical content of 

Yucca aloifolia L. Journal of the cultivation of Mesopotamia Volume 

(41) Issue (2) 2013. 

4- Al-Tai, Alaa Hashem Younis and Salim M. Al-Sultan, Effect of 

Nitrogen and Phosphate Fertilization on the Chemical Content of 

Aromatic Dracaena Fragrans Tikrit Journal of Agricultural Sciences 

Volume (11) Issue (3) 2011. 

5- Al-Tai, Alaa Hashem Younis and Salim Mohammed Al-Sultan 
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Effect of Nitrogen and Phosphate Fertilization on Vegetative Growth of 

Aromatic Dracaena Fragrans Tikrit Journal of Agricultural Sciences Vol 

(11) No (3) 2011. 

6- Al-Tai, Alaa Hashem Younis, Differentiation of Callus Cultivation of 

Crocus Sativus. Diyala Journal of Agricultural Sciences Volume (4) 

Issue (2) 2012. 

7- Altaie, Alaa Hashim Younis and Bashar Zaki Kassab Bashi Effect 

of planting dates and different concentrations of indole butyric acid and 

ascorbic acid in rooting the mind of thuja plant Thuja orientals Tikrit 

Journal of Agricultural Sciences 775 on 10/6/2013. 

8-Al-Tai, Alaa Hashem Younis, Yucca plant response to add some 

organic fertilizers. Diyala Journal of Agricultural Sciences 1473 on 

17/3/2013-. 

9- Altaee, Alaa Hashem Younis , Effect of Urea Foliar and Organic 

Fertilizer Humi Max Application on Growth of Yucca aloifolia L . 

International Journal pf Agricultural and Statistical Science 15(2) 2019 

   . 

9-Altaee, Alaa Hashem Younis , Effect of plants extract in vegetative 

and flowering growth, aromatic and volatile oil extracted from 
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Narcissus Narcissus daffodil L plant. International Journal pf 

Agricultural and Statistical Science 15 (2) 2019  .  

11-  Effect of levels of chemical fertelizer and gibberellin acid in the 

growth and flowering of tulip Ecology , Enveronmentand 

conservation(1) issu  

12-Altaee, Alaa H Younis and Khader Y Alsabawi , Effect of spraying  

organic fertilizer Neutrigrin and algae extract Algareen on the 

parameters growth of two cultivars of Iris . ASIAN JOURNAL OF 

AGRICULTURE AND BIOLOGY 2019  .  

13-Taie, Alaa Hashem Younis and Abeer Ajeel,. Effect of spraying 

with some organic and chemical fertilizers on the vegetative and floral 

growth of tulip plant. Mosul Duhok Conference 2019. 

14-Al-Taie, Alaa Hashem Younis, Effect of levels of chemical 

fertilization and gibberlic acid on the growth and flowering of tulip 

plant. Unpublished completed research. 

15-Al-Tai, Alaa Hashem Younis and Bashar Zaki Kassab Bashi,. 

Propagation of two varieties of cladioles outside vivo. 9th International 

Conference for Sustainable Agricultural Development 4-6 March 2019 

Fayoum J. Agric. Res, & Dev., Vol.33 No. 1 (B) March, 201 
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16- Taie, Alaa Hashem Younis,. Effect of treatment with some organic 

and chemical fertilizers on growth and flowering of freesia plant. 

Unpublished completed research. 

17-Altaee, Alaa H Younis, Effect of spraying organic fertilizer 

Neutrigrin and algae extract Algareen on the parameters growth of two 

cultivars of tulipa. ASIAN JOURNAL OF AGRICULTURE AND 

BIOLOGY 2019 

18-Five papers are accepted for publication in international journals 

(scupus) in English, pending publication later 

Conferences and seminars                        

First Scientific Conference of the Department of Horticulture and 

Garden Engineering, October 2010, Faculty of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul. 

Second Scientific Conference of the Department of Horticulture and 

Garden Engineering, April 2014, Faculty of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul. 

Scientific Conference of the Department of Horticulture and Garden 

Engineering, April 2013, Faculty of Agriculture and Forestry, University 

of Kufa 
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Scientific Conference of the Department of Horticulture and Garden 

Engineering, October 2018, Faculty of Agriculture and Forestry, 

University of Kirkuk. 

The 9th International Scientific Conference on Continuous Agricultural 

Development at Fayoum University / Egypt 4-6-March 2019. 

Third International Scientific Conference of the Faculty of Agriculture 

and Forestry, University of Mosul with the Faculty of Agricultural 

Engineering Sciences, University of Duhok in cooperation with Noon 

Center for Research and Specialized Studies 2019. 

Scientific symposium / prospects for the development of pistachio 

cultivation in the province of Nineveh / Department of Horticulture and 

Garden Engineering 2012. 

Scientific seminar / Wheat pests between reality and ambition / 

Department of Plant Protection 2018. 

Scientific symposium / soil health and how to preserve it / Department 

of Soil Science and Water Resources 2018. 

Scientific Symposium / Modern Technologies and Applications in 

Horticulture / Horticulture and Garden Engineering Department 2018. 

Participation in many workshops outside Mosul University in different 
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fields and in different faculties of Mosul University and others 

The scientific sites of Dr. Alaa Hashem Younis on Google 
Scholar, Research Gate and the University website: 
Dr. Alaa Hashem Younis Al-Taee  

Assistant Prof. in Ornamental plant (tissue culture)  

Deputy of Horticulture and landscape dept ; Al-Mosul University- Iraq  

Google Scholar: site:  

site https://scholar.google.com/citations?user=9h2uyh0AAAAJ&hl=ar  

Research Gate : site: 

site https:// www.researchgate.net/profile/Alaa_Altaee2 

Member Editorial Board in Research on Horticulture journal (Scopus) 

Reviewer in The Journal of Plant Sciences journal (Scopus).  

University. Site  

: http:// uomosul.edu.iq/teacher_sites/view_site.aspx?tid=10296 

The official website of Dr. Alaa Hashim Younis blog on ARED 
platform for Arab researchers and scientists: 

site dr-alaa hashim younis altaee Blog 

Lessons I teach (elementary students): 

1- Growth regulators theoretical and practical. 

2- Plant tissue culture and theoretical and practical. 

https://scholar.google.com/citations?user=9h2uyh0AAAAJ&hl=ar%20
dr-alaa%20hashim%20younis%20altaee%20Blog
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3- Theoretical and practical gardens engineering. 

4- Theoretical and practical gardens design. 

5- Principles of theoretical and practical gardening. 

6- medicinal and aromatic plants theoretical and practical. 

7- Ornamental plants 1 practical. 

8- Ornamental plants 2 practical. 

9- Projects of the fourth stage students. 

10- Seminars. 

11- Ornamental plants and garden engineering / taught at the 

Agricultural Technical College. 

12- tissue culture / taught at the College of Education for Girls. 

13- General plant / taught in the College of Education for Girls. 

 Lessons I teach (graduate students): Graduate Studies 

1- Morphology and anatomy of horticultural crops. PhD. 

2- Production of cut flowers (PhD). 

3- Medicinal and aromatic plants (PhD). 

4- Technologies for the production of ornamental plants (diploma). 

5- Commercial ornamental plants production (Master). 

6- Afforestation of cities (PhD). 
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7- Plant tissue and plant cells (PhD) + (Master). 

8- Plant Growth Regulators (PhD) + (Master). 

Training courses 
1- Participation in more than a training course in the field of 

gardening as a lecturer 2008 - 2009 - 2010. 

2- Participation in the training course in the field of ornamental 

plants production as a lecturer 2012. 

3- Course in Teaching Methods for Scientific Promotion, Center of 

Teaching Methods, Mosul University, 2013. 

4- Course in the center of electronic calculator for scientific 

promotion, Center of electronic calculator 2013. 

5- Participation in the training course in the field of plant cell and 

tissue culture as a lecturer and supervisor of the session 2012 

- 2013 - 2014  ..  

6- Participating in the training course in the field of garden design 

as lecturer and supervisor of the session 2014. 

7- Participating in the training course in the field of horticulture and 

garden engineering as a lecturer and supervisor of the course 
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2017. 

8- Participating in the training course in the field of horticulture and 

garden engineering as a lecturer and supervisor of the course 

2018. 

9- Participation in the training course in the field of horticulture and 

garden engineering as a lecturer and supervisor of the course 

2019. 

In the field of computer : 

1-   Full knowledge of the following programs: 

2-  WINDOS program. 

3- WORD Program. 

4- EXEL program. 

5- ACCESS program. 

6-  POWER POINT  .  

7- Very good use in the field of the Internet. 

  Author books 

1- Plant cell and tissue culture book / 2014. 

2- Herbal Treatment Book (Alternative Medicine), Part I / 2014. 
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3- Herbal Treatment Book (Alternative Medicine), Part II / 2014. 

4- Herbal Treatment Book (Alternative Medicine), Part III / 2014. 

5- 5 - The basics of engineering gardens / 2017. 

6- 6 - book basics of horticultural plants / 2019 holds a bronze 

medal and the best outstanding book in the platform I want for 

Arab researchers and scientists. 

7- The basics of the science of pestas / 2018. 

8- Book of technologies for producing ornamental plants 2019. 

9- the basics of medicinal and aromatic plants / 2019. 

Research Evaluation : 

The number of researches I have evaluated is more than 30 scientific 

researches including conferences, promotion research and research in 

different agricultural specialties. 

Thanks  -  

More than 100 letters of thanks from different parties and about 
different scientific, sports and administrative activities, exam 
committees, training courses, conferences, seminars, workshops , 
lectures in government departments etc.  
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 السيرة العلمية والذاتية
 المعلومات الشخصية أواًل :

                       انثى  : الجنس                  د. إسراء عبدالحسين جاسم                االسم :
 الموصل مكان الوالدة:                                              1983سنة الوالدة: 

 1 عدد االطفال:                                      ةوجمتز  الحالة االجتماعية:
 2017 / مدرس : اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه                             ةعراقي الجنسية:

 سنة  13 عدد سنوات الخدمة:     
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل     2017    خضراوات          الدكتوراه 

 الموصل     2010    خضراوات          الماجستير
 الموصل                           2006    بستنة           البكلوريوس

 – مبادى بستنة – بذور الخضراواتالمهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج  ثالثًا:
مشاريع تخرج لطلبة المرحلة  –فسلجة نبات  –زراعة عضوية  –احيائية تقانات  –وراثة نبات 

 حلقات دراسية لطلبة المرحلة الرابعة .  –الرابعة 
                       

 -عليا / دراسات 
                                                  

 النشاط العلمي رابعًا:
 -ن / عدد طلبة الماجستير المتخرجي-أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 4عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 -/  مجالت أقليمية )عربية(                                      
 6/  مجالت عالمية                                              

 
 -/  المواقع االدارية االكاديمية خامسًا:

 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Dr. Esraa Abd-alhuseein Jasim Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1983  Place of birth: Mosul Sex: Female 
Marital status: Married  No. of children: 1  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award:    lecturer 2017 

Number of years in service: 13 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Vegetable production 2017 Mosul  

Ms.C Vegetable production 2010 Mosul 

B.Sc.       Horticulture 2006 Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: -- 

No. of  Ph.D. Students: -- 

Books authorized or translated: -- 

No. of publications: -- 

a. Local: 4 

b. Regional:  

c. International: 6 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No) 

Esraa.AJ@uomosul.edu.iq 

Tel .No : 07704528177 
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 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                      ذكرالجنس     :                                   بشار زكي امين قصاب باشي : االسم
 مكان الوالدة:الموصل                                              1957سنة الوالدة: 

 4 ج                                          عدد االطفال:الحالة االجتماعية:متزو 
 عراقي         الجنسية:

  2011استاذ  اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:  
 سنة 30 عدد سنوات الخدمة:     

 ثانيًا: الشهادات العلمية:
 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 نباتات زينة زراعة         الدكتوراه 
 انسجة

 الموصل       1998 

 الموصل       1985  نباتات زينة          الماجستير
                  بستنة        البكلوريوس

1982          
 الموصل   

 منظمات نمو نباتية _ زراعة انسجة نباتية المواضيع(: دراسات أولية / ثالثًا:المهام التدريسية )
                       

زراعة انسجة نباتية متقدم _ االسس البايولوجية  –متقدم  منظمات نمو نباتيةعليا / دراسات 
 بالعقل الساقية _ مسطحات خضراء .الكثار النبات 

                                                  
 رابعًا:النشاط العلمي

 10عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 5طلبة الدكتوراه المتخرجين / عدد -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 25رة في :مجالت محلية )عراقية( / عدد البحوث المنشو -هـ     

 2 مجالت أقليمية )عربية(                                      
 5 مجالت عالمية                                              

 لمواقع االدارية االكاديميةخامسًا:ا
 
 



1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Bashar Zeki Ameen Kassab Bashi Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1957  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children: 4  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award:  Prof./2011 

Number of years in service: 30  years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Ornamental plants _Tissue 

culture 

1998 Mosul  

Ms.C Ornamental plants 1985 Mosul 

B.Sc. Horticulture 1982 Mousl 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: 10 

No. of  Ph.D. Students:  5  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 25 

b. Regional:  2  

c.International:5  

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

 Iraq _ Mosul _ Mosul University _ Agriculture  

College _HORT. Dep. 

E mail : bashybashar@yahoo.com 

Tel. No. 009647719641731 

 

mailto:bashybashar@yahoo.com


 
 



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                     ذكرالجنس     :                                              رغيد حمزة محمد           االسم :
 بغداد مكان الوالدة:                                              1975سنة الوالدة: 
 2 متزوج                                          عدد االطفال: تماعية:الحالة االج

 2020\9\14مدرس  الجنسية:عراقي                             اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:
 سنة 15عدد سنوات الخدمة:     

 ثانيًا: الشهادات العلمية:
 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 الموصل     2020     خضراوات         توراه الدك
 الموصل    2001     خضراوات         الماجستير
 بغداد                       1997         بستنة        البكلوريوس

 -فسلجة نبات-مبادى بستنة – خضرثالثًا:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج 
 نباتات ديمية  –راعة محمية ز  –تشريح نبات 

                                                  
 النشاط العلمي رابعًا:
 -عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 3اقية( /شورة في :مجالت محلية )عر عدد البحوث المن-هـ     

 1\ مجالت أقليمية )عربية(                                      
 1\ مجالت عالمية                                              

 خامسًا:المواقع االدارية االكاديمية
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: ragheed Hamza mohamad Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1975  Place of birth: Baghdad Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  2  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: teacher 

Number of years in service: 15 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. Vegetables produc  Mosul  

Ms.C Vegetables produc  Mosul 

B.Sc. Horticulture  Baghdad 

 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:  

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 3 

b. Regional: 1 

c. International: 1 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

Ragheed_alsuitan@uomosul.edu.iq\07738499096  

 
 



 

 

 
 

 

 السيرة العلمية والذاتية

 

 علي فاروق قاسم المعاضيدي  د..أ

 نينوى، العراق، 41002 الموصل كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، قسم البستنة وهندسة الحدائق،

 ali.farooq@uomosul.edu.iq : الجامعي األلكتروني البريد

Scopus ID: 57202463519 
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5404-0185 
Research ID  or Publons ID 

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص  الشهادة 

 العراق  /ة يالزراععلوم الهندسة كلية  / بغدادجامعة  1996 البستنةعلوم  بكالوريوس 

 العراق/  والغابات / كلية الزراعة الموصلجامعة  2000 علوم البستنة/ فاكهة  ماجستير 

 العراق الزراعية / علوم الهندسة / كلية  بغدادجامعة  2007 علوم البستنة/ نباتات زينة دكتوراه 

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 . نباتات الزينة وتنسيق الحدائق: التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 . القطف، اكثار نباتات الزينةانتاج ازهار : التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 .فسلجه نباتات الزينة، انتاج المركبات الثانوية من نباتات الزينة األكاديمي: تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او  -3

 

 عضوية الهيئات والجمعيات العلمية 

 . 1996عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 .2005عضو رابطة التدريسيين الجامعيين منذ  -2

 . 2017زراعة الرافدين منذ عضو تحرير مجلة  -3

 

 التدرج االكاديمي والوظيفي 

 .7/6/2005عضو هيئة تدريسية منذ   -1

 .11/3/2007منذ  حاصل على لقب مدرس  -2

 .24/5/2010منذ استاذ مساعد حاصل على لقب   -3

 .24/5/2015منذ  استاذحاصل على لقب   -4

 . 10/8/2008الى  12/4/2007جامعة تكريت للمدة من  -امين مجلس كلية الزراعة  -5

 .4/11/2010حتى  10/2010/ 31جامعة تكريت للمدة من  -معاون العميد للشؤون العلمية وكالة  -6

 .19/7/2012الى   13/10/2010البستنة وهندسة الحدائق للمدة من رئيس قسم   -7

 حتى االن. 14/10/2020جامعة الموصل للمدة من  –معاون العميد للشؤون العلمية   -8

 

 المنشورات العلمية 

 المجالت العلمية

الجيرانيوم   -1 نبات  قابلية تجذير عقل  في  السيرادكس  الزراعة ومسحوق  اوساط  للعلوم Pelargonium zonaleتأثير  . مجلة تكريت 
 .235 –  226(: 2) 9. 2009الزراعية 

 37.  2009واحتياجاته من ماء الري. مجلة زراعة الرافدين    Scindapsus areusتأثير التقنية المغناطيسية في نمو نباتات البوتس   -2
(4 :)38 – 46 . 

. Gerbera jamesoniiتأثير مستويات ملوحة ماء الري والمعالجة بالتقنية المغناطيسية في بعض الصفات التشريحية لنبات الجيربرا   -3
 . 37 – 28(: 4) 37. 2009راعة الرافدين مجلة ز 

تأثير الري بالماء المعالج مغناطيسيًا والتسميد الكيمياوي ونوع السماد العضوي الصناعي في صفات نمو وحاصل الرقي المزروع في  -4
 . 190- 184(: 3)  9. 2009الترب الجبسية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

mailto:ali.farooq@uomosul.edu.iq
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202463519


 

 

 
 

:   9.  2009. مجلى ديالى للبحوث العلمية والتربوية  Zinnia elegansسبة انبات ونمو نبات الزينيا  اثر التقنية المغناطيسية في ن -5
239 – 249 . 

. مجلة  Gerbera jamesoniiتأثير مستويات ملوحة ماء الري والمعالجة المغناطيسية في صفات النمو الخضري لنبات الجربيرا   -6
 . 74 –  63(: 1) 25. 2009جامعة دمشق للعلوم الزراعية 

الثوم وتهشيم او تجريح قاعدة العقل الساقية في تجذير الداوودي. مجلة ديالى للعلوم الزراعية  -7 تأثير مستخلصات عرق السوس او 
2010 .2 (2 :)84- 93 . 

المحمية. مجلة جامعة  تقييم كفاءة الرش بمستخلصات األعشاب البحرية والنباتية في نمو وازهار نباتات الكالديولس تحت الزراعة   -8
 . 114 – 108(: 4) 12. 2012تكريت للعلوم الزراعية 

القرنفل.  نبات في الفعالة والزهرية والمركبات الخضرية النمو صفات في الزراعة ومسافات والفوسفاتي النتروجيني السماد مستوى  تأثير -9
 . 293 – 280(: 2)9. 2013المجلة االردنية في العلوم الزراعية 

 Gladiolus Xفي القيمة التنسيقية لنورات الكالديولس    Driwaterويات الري واضافة المادة الحافظة للرطوبة  دور مست -10

hortulanus  160-151(: 2) 13. 2013في تربتين كلسية وجبسية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . 

اصـــل الكالديولـس في  تربتين كلسية وجبسية.  في نمو وح    Driwaterدور مستويات الري وإضافة المادة الحافظة للرطوبة -11
 . 52 -  39(: 1) 45.  2014المجلة العلمية الزراعية. 

تأثير حامضي الجبرلين والسالسليك ومستخلص عرق السوس في حاصل ونوعية ازهار القرنفل والزيت الطيار والمواد الفعالة.   -12
 . 46 -  31(: 1) 15. 2015. مجلة جامعة تكريت

في تربتين كلسية وجبسية.   Zantedeschia aethiopicaالنمو واالسمدة العضوية في نمو وحاصل الكاال  دور منظمات   -13
 . 110-101(:2)15 .2015مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية.

تكريت   -14 مجلة  باالصص.  النامية  الداليا  وازهار  الدرنية  الجذور  في  والتطويش  والباكلوبترازول  الضوئية  الفترة  للعلوم تأثير 
 . 57 -  47(: 1)  15. 2015الزراعية. 

. تأثير الزراعة الفصلية والتطويش في نمو وانتاج ازهار القرنفل تحت الزراعة المحمية. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية -15
2015 .15 (1 :)20  – 30 . 

 Gerbera) الجربيرا أزهار ونوعية صلوحا نمو في المغذي للمحمول األمونيوم إلى النترات  ونسبة الهيدروجيني األس تأثير -16

jamesonii L.68 – 58(: 1)  15. 2015جامعة تكريت للعلوم الزراعية.  مجلة .تربة بدون  عةا الزر  نظام ( تحت . 

. مجلة العلوم الزراعية  2015. المحمية عةا الزر  تحت  النامية الكال ريزومات  وحاصل ازهار في واالصيص يزوماالر  حجم  تأثير -17
 . 783-775(: 5)46العراقية. 

تكريت. مجلة  جامعة / كلية الزراعة في الخضراء المساحات لمناخ والبيئية الوظيفية للكفاءة والتطبيق النظرية بين تحليلية دراسة -18
 . 59-41(: 3)7.  2016كركوك للعلوم الزراعية. 

المركبة وغير المركبة من الجبرلين.   .Gardenia jasminoides Ellisتأثير الباكلوبترازول في ازهار ومحتوى الكاردنيا   -19
 . 40-33(: 3)7. 2016مجلة كركوك للعلوم الزراعية. 

عرق باستخدام بعض منظمات النمو النباتية ومستخلص    Dianthus caryophyllusتحسين انتاجية ونوعية ازهار القرنفل   -20
 . 43-38(: 4)8، 2016السوس. مجلة الفرات للعلوم الزراعية، 

. مجلة ديالى  Lilum longiflorumتأثير عمق الزراعة والرش بحامض الجبرلين في نمو وازهار وانتاج ابصال الليليوم   -21
 . 171-162(: 1) 9. 2017للعلوم الزراعية، 



 

 

 
 

. مجلة  .Gardenia jasminoides Ellisالخضري والزهري للكاردنياالحديد في صفات النمو الفترة الضوئية والرش بتأثير  -22
 . 127-115(:2)9. 2017ديالى للعلوم الزراعية. 

. مجلة تكريت .Catharanthus roseus Lتأثير موعد الشتل والرش بالخميرة والتطويش في نمو وازهار نبات عين البزون   -23
 . 95-87(: 2)18. 2018للعلوم الزراعية. 

24- Effect of growth regulators to improve productivity and quality of carnation (Dianthus caryophyllus 

L.) flower with economic study. Annals of Agricultural Sciences. 2018. 63(1):109-114. 

25- EFFECT OF GIBBERELLIC ACID ON SEED GERMINATION PERCENTAGE AND GROWTH 

PERFORMANCE OF TWO CASSIA SPECIES. 2019. Scientific J. Flowers & Ornamental Plants. 

6(2):99-104. 

 Gerbera jamesoniiتأثير السماد المركب النانوي و سليكات الكالسيوم في أوال بعض الصفات الخضرية لنبات الجربيرا   -26

L. مقبول للنشر.. 2020الزراعية. . مجلة كركوك للعلوم ونسبة االصابة بالبياض الدقيقي 

The Effect oF Nano Composite Fertilizer and Calsium Silicate on first some of the characteristics of 

vegetative of Gerbera Gerbera  jamesonii L. and The Percentage of Powdery Mildew 

النمو الخضري لورد السلطاني وتاثيرها في نسبة  تقييم مستخلصي جذور عرق السوس وارواق   -27 الدفلة على بعض صفات 
 . مقبول للنشر.2020االصابة بالبياض الدقيقي. مجلة كركوك للعلوم الزراعية. 

Evaluation of licorice root extracts and oleander leaves on some of the characteristics of vegetative 

growth of the royal rose and its effect on powdery mildew infection 

28- Flowering and growth response of Freesia hybrida to pre-planting application of gibberellic acid and 

planting date 
 المؤتمراتالمشاركة ب أبحاث

 Cucumis sativas: النسبة الجنسية وصفات النمو الخضري والزهري للخيار  1تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري والبذور في   -1
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. 2007مجلة جامعة كركوك . .Cucumis sativas L : صفات حاصل الخيار2تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري والبذور في  -2
 . 9/  5 –  4. المؤتمر الزراعي االول 90 – 77(: 2)2

. Gerbera jamesoniiبرا  تأثير المعالجة المغناطيسية للماء ومستويات السماد في صفات النمو الخضري والزهري لنباتات الجير  -3
 .288 – 282:   4/  27 – 26. المؤتمر العلمي الخامس 2011مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية 

دور كفاءة الرش بمستخلصات األعشاب البحرية والنباتية في نمو وازهار نباتات الكالديولس تحت الزراعة المحمية. مجلة جامعة   -4
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. المؤتمر   2014تاثير الحديد والباكلوبترازول في بعض صفات النمو الخضري والزهري للكاردينيا. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية.   -5
 . 60- 56التخصصي الثالث / االنتاج النباتي. 

6- Flower quality characters response of graftes and non-grafted cape jasmine (Gardenia jasminoides 

Ellis.) to foliar iron spray and paclobutrazol treatments. 2016. Scientific J. Flowers & Ornamental 

Plants.3(1):29-33. The 2nd Conf. of SSFOP "Future of Ornamental Plants in Egypt and Arab 

World",Cairo, Egypt, 21/2/2016. 

. Dianthus caryophyllus L.  .2017القرنفل من صنفين وتزهير نمو في وأثره بالكوليشسين الكروموسومي التضاعف  استحداث -7
 اذار.  29 -28الزراعية  للعلوم السادس العلمي المؤتمر بوقائع خاص عدد (17مجلة تكريت للعلوم الزراعية، المجلد)

8- DAMINOZIDE APPLICATION METHOD EFFECT ON GROWTH AND CONTENTS OF 

OLEANDRIN AND RUTIN OF OLEANDER (NERIUM OLEANDER L.).2017. The 3rd Conf. of 
SSFOP “Recent Techniques in Ornamental Plants Scope”, Cairo, Egypt, 26/2/2017 Scientific J. Flowers 
& Ornamental Plants,  4(1):1-6 . 



 

 

 
 

9- Effect of Spraying with Paclobutrazol and Nrrium Extracts on Growth and Flowering of Plant (Salvia 
splendens L.). Journal Tikrit Univ. For Agri. Sci. Vol. (18) special No. of The 7th Scientific and 1st 
International Conference of Agricultural Researches, 10-11 April 2018.27-31. 

دور الفطريات النشطة للنمو والرش بالباكلوبترازول والتسميد النتروجيني في بعض صفات النمو الخضري والزهري لنبات   -10
 – . وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم   .Dendranthema * grandiflorum (Ramat.) Kitamالداؤودي 

 . 52-42، 18/12/2018.42-17عة تكريت جام

دور الفطريات النشطة للنمو والرش بالباكلوبترازول والتسميد النتروجيني في محتوى االوراق من العناصر الغذائية لنبات   -11
جامعة    –. وقائع المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية العلوم    .Dendranthema * grandiflorum (Ramat.) Kitamالداؤودي  
 . 52-42، 8/11/2018.42-7كركوك 

. وقائع المؤتمر Catharanthus roseusتأثير موعد الشتل والرش بالخميرة والتطويش في نمو وازهار نبات عين البزون   -12
 . 6/3/2019-4الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة، مصر، 

 لندوات والمؤتمراتا

 (2008-2007شارك في فعاليات المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة كركوك ) -

( كباحث 2014الثاني )االنتاج النباتي( بكلية الزراعة جامعة تكريت )  شارك فى فعاليات المؤتمر القطري التخصصي -
 مشارك. 

 ببحث مشارك في المؤتمر.  21/2/2016شارك في المؤتمر الثاني التخصصي لنباتات الزينة المقام في القاهرة بتاريخ  -

 ببحث مشارك في المؤتمر.  26/2/2017شارك في المؤتمر الثالث التخصصي لنباتات الزينة المقام في القاهرة بتاريخ  -

ببحث مشارك في   2017اذار /  29-28شارك في المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية في جامعة تكريت بتاريخ   -
 المؤتمر. 

شارك في الندوة العلمية الثامنة لقسم البستنة كمحاضر بعنوان: الية تشجير الحدائق واالرصفة وتأثيرها في الحد من   -
 . 28/12/2017ر بيئة سليمة. المقامة في جامعة كركوك بتاريخ حوادث السير وتوفي 

ببحث   11/4/2018-10شارك في المؤتمر العلمي السابع والدولي االول للبحوث الزراعية في جامعة تكريت بتاريخ   -
 مشارك في المؤتمر.

جامعة الموصل في   –والغابات  شارك في الندوة العلمية التقانات والتطبيقات الحديثة في علوم البستنة في كلية الزراعة -
16/4/2018. 

 .8/11/2018-7في المؤتمر الدولي الثالث للبحوث الزراعية جامعة تكريت ببحث في شارك  -

 .18/12/2018-17شارك في المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم جامعة تكريت ببحث في  -

 .6/3/2019-4ة ببحث في جمهورية مصر العربية شارك في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية المتواصل -

البستنيةشارك في ندوة   - الحاصالت  انتاج  النباتية في  النمو  الزراعة   االستخدام االمثل لمنظمات    - كمحاضر في كلية 
 .1/4/2019جامعة كركوك بتاريخ 

 .2/11/2019شارك في المؤتمر العلمي الثاني والدولي االول المشترك بين جامعتي دهوك والموصل في  -

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 : ومناقشتهاـ اإلشراف على الرسائل العلمية  
ونوع  عنوان الرسالة الجامعة ت الطالب  اسم 

 الدراسة 
 سنة المناقشة  السنة الدراسية 

بمستخلصات االعشاب البحرية والنباتية    تقييم كفاءة الرش تكريت 1
 في نمو وازهار الكالديولس تحت الزراعة المحمية 

 بيرم سلمان اسماعيل
 ماجستير 

2008-2009 17/2/2011 



 

 

 
 

لل تكريت 2 الحافظة  المادة  واضافة  الري  مستويات  رطوبة دور 
Driwater    في نمو وحاصل الكالديولسGladiolus X 

hortulanus    ة وجبسيةفي تربتين كلسي 

 علي عمران علي 
 ماجستير 

2009-2010 11/3/2012 

تأثير موعد الزراعة والتطويش اليدوي والكيمياوي في نمو   تكريت 3
القرنفل   ازهار    .Dianthus caryophyllus Lوانتاج 
 غير المدفئةتحت الزراعة المحمية 

 امل رجب شاكر 
 ماجستير 

2010-2011 30/5/2013 

الجب تكريت 4 حامض  عرق تاثير  ومستخلص  والسالسليك   رلين 
السوس في النمو، الحاصل والمواد الفعالة الزهار القرنفل  

 ( Chapoudصنف )

 حفصة باسم فاضل 
 ماجستير 

2011-2012 18/11 /
2013 

واألسمدة العضوية    CPPUو    GA3تأثير منظمي النمو   تكريت 5
في   Zantedeschia aethiopicaفي نمو وحاصل الكال  

 جبسيةبعض الترب ال

 عماد ابراهيم جويعد
 ماجستير 

2011-2012 26/12/2013 

تاثير الفترة الضوئية والباكلوبترازول اوالتطويش في الجذور   تكريت 6
 الدرنية وازهار الداليا النامية باالصص

 محمد باسم محمد 
 ير ماجست

2011-2012 10/6/2014 

ج تكريت 7 في  والهندسة  الزراعة  كليتي  حدائق  واقع  امعة  دراسة 
 تكريت وبعض الحلول المقترحة لتطويرها 

 حيدر بهجت ناصح 
 ماجستير 

2011-2012 20/10/2014 

تاثير االس الهيدروجيني ومستوى النترات الى االمونيا في  تكريت 8
الن الجيربرا  ازهار  ونوعية  الزراعة حاصل  نظام  تحت  امية 

 بدون تربة 

الحميد  عبد  نادية 
 احمد

 ماجستير 

2011-2012 2/9/2014 

الحامضية  الموصل 9 واالسمدة  والباكلوبترازول  الضوئية  المدة  تاثير 
 Gardenia jasminoidesفي نمو وازهار الكاردينيا 

 زياد خلف صالح 
 دكتوراه

2012-2013 24/3/2015 

ومي والتقييم المبكر للبادرات اعف الكروموساستخدام التض ديالى  10
 القرنفل واثره في حاصل ونوعية ازهار صنفين من 

 ورقاء خليل إبراهيم
 ماجستير 

2013-2014 8/11/2015 

وازهار   تكريت 11 نمو  في  النشطة  والخميرة  الزراعية  االوساط  تأثير 
 الجربيرا النامية تحت نظام الزراعة بدون تربة

 محمد عبد الرزاق 
 جستير ام

2014-2015 13/3/2017 

السلفيا   تكريت 12 بترازول للباكلو   Salvia splendensاستجابة 
 والمستخلصات النباتية النامية في االصص 

 نور علي
 ماجستير 

2015-2016 5/3/2018 

دور الفطريات المنشطة للنمو وبعض العوامل االخرى في  الموصل 13
الداؤودي   نبات  وازهار   × Dendranthemaنمو 

morifolium Ramat. 

 اشجان نزار كامل
 دكتوراه

2014-2015 25/10/2018 

والعمر بصال  الا وتكوين وازهار نمو في  بعض العواملتأثير   الموصل 14
 Iris hollandica االيرس  نباتالمزهري ل

 ايمان هادي 
 ماجستير 

2017-2018 27/6/2019 

ال كركوك 15 واوراق  السوس  عرق  جذور  مستخلصي  في تأثير  دفلة 
 بالبياض الدقيقي  نمو وازهار الورد ونسبة االصابة

 منى صالح مطر
 ماجستير 

2018-2019 10/9/2020 



 

 

 
 

تأثير السماد المركب النانوي وسليكات الكالسيوم في نمو  كركوك 16
الجربيرا   االصابة    Gerbera jamesoniوازهار  ونسبة 
 بالبياض الدقيقي

 سوسن طارق حسيب 
 ماجستير 

2018-2019 1/9/2020 

 كمناقش فقط   مناقشات الرسائل واالطاريح العلمية •
ونوع   عنوان الرسالة ةالجامع ت الطالب  اسم 

 الدراسة 
 سنة المناقشة 

تحت البيت   .Antirrhinum magus Lتقييم انتاج نورات حلق السبع   الموصل 1
 البالستيكي في منطقة الموصل

 االء محمد نجم
 ماجستير 

10/5/2011 

زهار  في نمو واتأثير مستويات ومواعيد الرش بمحلول اليونغرين وااللكارين   االنبار  2
 .Gladiolus grandiflorus Lوحاصل كورمات وكريمات الكالديولس 

 محمد انور جمعة 
 ماجستير 

19/7/2011 

 محمود شاكر احمد اكثار عقل المطاط نتدا بتقنيات االكثار  االنبار  3
 ماجستير 

2/4/2012 

بحا الموصل 4 والمعاملة  الزراعة  ومواعيد  البوهينيا  نبات  من  نوعين  مض دراسة 
 يك ونترات البوتاسيوم في انبات ونمو الشتالت.الجبرل

 احمد عماد محمود 
 ماجستير 

7/4/2012 

وانتاجية   الموصل 5 وازهار  نمو  في  الجبرليك  وحامض  التسميد  مستويات  تأثير 
 . Iris reticulataائي لنبات االيرس االبصال والمحتوى الكيمي

 اسماء محمد سلطان 
 ماجستير 

11/4/2012 

لماء الممغنط والرش باليوريا في نمو وحاصل صنفين من الخس تأثير ا لالموص 6
 .   NFTبنظام الزراعة المائية 

 عبد هللا محمد سالم
 ماجستير 

8/12/2013 

و  الموصل 7 اشجار  وتركيب  نمو  في  الغرس  مسافات  االسود  تأثير  الحور  مشاجر 
 الفتية في نينوى 

 محمد عاصم سعيد
 دكتوراه

10/12/2013 

ت لالموص 8 الصوتية تأثير  فوق  بالموجات  والمعالجات  الكهربائي  الصعق  قانات 
 Pinusوحامض الجبرليك في انبات البذور ونمو شتالت الصنوبر الحلبي  

halepensis . 

 صباح غازي شريف 
 دكتوراه

24/12/2013 

  Ultra kelp40و    Kelpakتأثير الرش بمستخلصات الطحالب البحرية   تتكري 9
العضوية النمو  واالوساط  لنبات   في  الفعالة  للمادة  الكيميائي  والمحتوى 

 حشيشة الليمون.

 نشئة جهاد رفيق 
 ماجستير 

13/3/2014 

تحت   Rosa hybrida (Angelina)انتاج ازهار القطف للورد الشجيري   بغداد 10
 ال تقانات مختلفة ة المحمية باستعمظروف الزراع

 رشا هاشم عبد العزيز
 دكتوراه

13/3/2014 

الورد   تأثير ددابغ 11 وازهار  نمو  في  توكوفيرول  والفا  االسكوربك  بحامض  الرش 
 الشجيري ودور بعض المعامالت الخزنية في العمر المزهري 

 16/4/2014 صادق محمد صادق 

لحدا االنبار  12 التصميمية  االنبارالمعايير  جامعة  وتصميم دراسة  -ئق  استبيانية 
 حديقة نموذجية

 24/9/2014 زياد محمد عبد الرزاق 

نمو  الموصل 13 في  الناب  البحري  والمستخلص  االباكلوبترازول  النمو  معوق  تأثير 
 المسطحات الخضراء

عبد  حسين  عالء 
 القادر دكتوراه

17/11/2014 



 

 

 
 

الب بغداد 14 النمو  التظليل ومنظمي  في  تأثير  السالسيلك  نمو راسينواليد وحامض 
 وازهار وحاصل نبات الكالديولس 

 اننوال محمود علو 
 هدكتورا

4/10/2015 

وحامض الهيومك في الصفات   Driwaterتأثير المادة الحافظة للرطوبة   تكريت 15
 . Officiualis calendulaالفسلجية والمواد الفعالة لنبات االقحوان 

 وسام ناجي احمد
 ماجستير 

4/5/2016 

(  PROSOL( والمغذي بروسول )Atonicتأثير منظم النمو اتونيك ) تكريت 16
 الحاصل الزهري والمادة الفعالة لنبات البابنجلنمو و ي اف 

السالم   عبد  زبيدة 
 شعبان

4/12/2016 

تأثير طول النهار والرش بالبنزل ادنين والسايكوسيل في نمو وازهار نبات  كركوك 17
 بنت القنصل 

 11/12/2016 هان محمودن بر ايما

تاج االبصال لصنفين  ازهار وان( واالالر في نمو و B1تاثير الرش بالثيامين ) كركوك 18
 .Iris sppمن االيرس 

 20/2/2017 عبير قاسم محمد 

لنبات   الموصل 19 الفعالة  النمو والحاصل والمادة  في  الزراعية  العوامل  تأثير بعض 
 الالفندر 

 1/7/2017 امجد عبيد محمد

النمو   تكريت 20 المنظم  المعدني    Brassinolideتأثير    PRO-SOLوالسماد 
ال فيعالي  عين    فسفور  لنبات  الفعالة  والمادة  الخضري  النمو  صفات 

 البزون 

عبد   حسين  هاوزين 
 الكريم

18/9/2017 

 21/2/2018 مدشناي هاشم اح تأثير القرط والرش باالالر والسيكوسيل في نمو وازهار نبات الداودي  كركوك 21
الرازقي والرش بحامض االسكوربيك وطريق  تكريت 22 ة اضافة استجابة نمو ازهار 

 ليوريا والبورون ا
 12/4/2018 مروان عبدهللا صنم 

كورمات  كركوك 23 وحاصل  وازهار  نمو  في  الجبرليك  وحامض  ادنين  البنزل  تأثير 
 وكريمات بعض اصناف الزعفران

 18/2/2019 مروة محمد عمر 

 Evaluation of Some Heavy Metals in Soil and Three  دهوك 24

Genera of Trees with Their Diversity and Urban 

Streetscape Design in Duhok City, Kurdistan Region-

Iraq 

 10/9/2019 ديرين جالدت مصطفى 

وا الموصل 25 الزراعة  لكلية  الخارجية  والفضاءات  الحدائق  حال  واقع  لغابات دراسة 
 والمنتدى العلمي لجامعة الموصل وإمكانية تطويرها 

 12/12/2019 فيصل مازن   عمران

تاثير الرش بحامض السالسيلك وكلوريد الكالسيوم في نمو وازهار وحاصل   لموصلا 26
 الكورمات لثالثة اصناف من الكالديولس 

 19/7/2020 سجى سالم ابراهيم

 المرئية الصفات  في السالسليك وحامض نبالسايتوكايني الرش تأثير االنبار  27

 االخضر  للمسطح
 24/8/2020 صالح نوري صالح

 لعلمي للرسائل واالطاريح العلمية  التقييم ا •
 موعد التقييم  عنوان الرسالة الجامعة ت
السبحبح   الموصل 1 شتالت  ونمو  البذور  انبات  في  التنظيد  وظروف  الحار  بالماء  البذور  نقع   Miliaتأثير 

azedarach L. 

26/3/2012 

 pelargonium sp.. 12/9/2012ت الجيرانيوم هار نباتاتأثير التغطية والسيكوسيل وحامض الهيومك في نمو واز  الموصل 2



 

 

 
 

تأثير الرش بالبنزايل ادنين وحامض الجبرلين والتسميد الورقي ببعض العناصر الصغرى في نمو وحاصل   الموصل 3
 ..Trigonella foenum-graecum Lالبذور لنبات الحلبة 

10/10/2012 

 Salcylicوحامض السالسليك    KT-30و    CPPUال   والرش بتأثير الري بالماء المعالج مغناطيسيا   الكوفة 4

acid    في نمو وازهار نبات االقحوانCalendula officinalis    و االستر الصينيCaltistephus 

chinensis . 

1/2/2013 

الباكلوبت الموصل 5 الهتأثير  وحامض  الجربيرا  رازول  من  اصناف  ثالثة  وازهار  نمو  في   Gerberaيومك 

jamesonii الزراعة النسيجية.   اتجة منلنا 
11/3/2013 

لنبات  الموصل 6 االبصال  وحاصل  وازهار  نمو  في  النتروجيني  والتسميد  ادنين  والبنزل  الجبرليك  حامض  تأثير 
 .Lilium longiflorumالليليوم 

17/12/2013 

  ficus nitida  وقلف اشجار الصنوبر كوسط زرعي في نمو عقل شجيرات الفيكس والدفلة  IBAتاثير   كركوك 7
 nerium oleanderو 

29/11/2017  

تاثير الرش بحامض السالسيلك في نمو وازهار ثالثة اصناف من الداوودي النامية في اوساط زراعية  كركوك 8
 مختلفة

26/11/2018 

من االنبار  9 النموتأثير  الجمال    IBA  ظم  وردة  نبات  عقل  اكثار  في  الزراعي  -Hibiscus rosaوالوسط 

sinensis L. 
29/7/2019 

 تقويم وزاري 
 

 

 الشهادات التقديرية 

 جامعة كركوك.  –شهادة تقدير للمشاركة فى فعاليات )المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية(  •
 جامعة تكريت. –شهادة تقدير للمشاركة فى االعداد للمؤتمر العلمي الزراعي الرابع لكلية الزراعة  •
 ة نجاح إلمتحان الكفاءة باللغة اإلنكليزية.وثيق •
 الجامعة التكنولوجيا.  -شهادة اجتياز دورة الكفاءة بالحاسبة االلكترونية  •
 شهادة اجتياز دورة الترقيات العلمية . مركز الحاسبة والمعلومات . جامعة تكريت  •
 . مر. جامعة تكريتشهادة اجتياز دورة طرائق التدريس العاشرة . مركز التطوير والتعليم المست •

 جامعة تكريت.   – شهادة تقدير للمشاركة فى االعداد للمؤتمر التخصصي الثاني )االنتاج النباتي( لكلية الزراعة  •

 شهادة تهنئة من المساعد االداري لرئيس الجامعة لتسنمي رئاسة قسم البستنة وهندسة الحدائق. •

 كلية الزراعة. شهادة تقدير للحصول على مرتبة االستاذية من قبل عميد  •

 شهادة تقدير للحصول على مرتبة االستاذية من قبل رئيس جامعة تكريت.  •

 شهادة تهنئة للحصول على مرتبة االستاذية من قبل عميد كلية العلوم االسالمية.  •

 شهادة تهنئة للحصول على مرتبة االستاذية من قبل مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية.  •

 مرتبة االستاذية من قبل عميد كلية الهندسة.شهادة تهنئة للحصول على  •

 شهادة تقدير للمشاركة في ندوة التقانات والتطبيقات الحديثة في علوم البستنة. •

 . 2018 شهادة تقدير للمشاركة في ندوة مكافحة التصحر •

 .11/4/2018-10 شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر العلمي السابع والدولي االول للبحوث الزراعية •

سليمة  ش • بيئة  وتوفير  السير  حوادث  من  الحد  في  وتأثيرها  واالرصفة  الحدائق  تشجير  الية  ندوة  في  للمشاركة  تقدير  هادة 
28/12/2017. 



 

 

 
 

 . 8/11/2018-7شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر الدولي العلمي الثالث للعلوم الزراعية والدراسات العليا جامعة كركوك  •

 .18/12/2018-17ولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم جامعة تكريت شهادة مشاركة في المؤتمر الد •

 .6/3/2019-4شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة في مصر بتاريخ   •

ت البستنية في جامعة كركوك شهادة تقدير للمشاركة كمحاضر في ندوة االستخدام االمثل لمنظمات النمو النباتية في انتاج الحاصال •
1/4/2019. 

 كتب الشكر والتقدير  •

 الجهة  السبب  تاريخ الحصول عليه  ت
 عميد الكلية  تثمين جهد  2007/ 4/ 26 1
 عميد الكلية  تثمين جهد  2008/ 1/ 12 2
 عميد الكلية  تثمين جهد  2008/ 5/ 7 3
 رئيس الجامعة  2009-2008تقويم اداء  2009/ 12/ 7 4
 رئيس الجامعة  2010-2009م اداء تقوي 2009/ 1/ 20 5
 عميد الكلية  تثمين جهد  2009/ 4/ 19 6
 رئيس الجامعة  االعداد للمؤتمر الطالبي 2010/ 5/ 5 7
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2011/ 3/ 16 8
 رئيس الجامعة  تقييم اداء الكلية  2011/ 3/ 22 9

 رئيس الجامعة  2011-2010تقييم اداء  2011/ 3/ 10 10
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  تثمين جهد  2011/ 5/ 18 11
 رئيس الجامعة  لجنة امتحانية  2011/ 8/ 10 12
 عميد الكلية  تثمين جهد  2011/ 9/ 27 13
 عميد الكلية  تثمين جهد  2011/ 10/ 25 14
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2011/ 12/ 20 15
 رئيس الجامعة  لجنة امتحانية  2012/ 1/ 11 16
 رئيس الجامعة  عام عاى تأسيس الجامعة  25مرور  2012/ 4/ 16 17
 الوزير  تثمين جهد  2012/ 11/ 28 18
 العميد  لجنة امتحانية  2013/ 1/ 16 19
 العميد  لجنة امتحانية  2013/ 2/ 4 20
 الوزير  تقييم الذاتي المؤسسي  2013/ 6/ 16 21
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية  مباركة شكر الوزير  2013/ 6/ 23 22
 العميد  تثمين جهد  2013/ 9/ 22 23
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2014/ 1/ 8 24
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2014/ 1/ 22 25
 رئيس الجامعة  2012-2011تقييم اداء  2014/ 2/ 27 26
 رئيس الجامعة  تحضيرات امتحانية  2015/ 12/ 28 27
 العميد  تثمين جهد  2016/ 1/ 4 28
 رئيس الجامعة  ندوة علمية  2016/ 1/ 25 29
 رئيس الجامعة  تأسيس الجامعة  2016/ 4/ 26 30
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2016/ 5/ 8 31
 مساعد رئيس الجامعة العلمي  مشاركة في مؤتمر  2016/ 8/ 24 32
 رئيس الجامعة  2015-2014تقييم اداء  2016/ 9/ 29 33



 

 

 
 

 رئيس الجامعة  اعفاء من الرئاسة  2017/ 1/ 24 34
 لجامعة رئيس ا تثمين جهد  2017/ 1/ 31 35
 عميد الكلية  2016-2015تقييم اداء  2017/ 7/ 17 36
 عميد كلية زراعة تلعفر  تثمين جهد  2018/ 6/ 14 37
 عميد كلية الزراعة  تثمين جهد لجنة امتحانية 2018/ 10/ 24 38
 رئيس الجامعة  تثمين جهد لجنة امتحانية 2018/ 12/ 31 39
 عميد كلية الزراعة  عضوية مناقشات  2019/ 4/ 10 40
 عميد كلية الزراعة  عضوية مناقشات  2019/ 4/ 14 41
 رئيس الجامعة  نشر مجلة رصينة 2019/ 4/ 15 42
 عميد كلية الزراعة  دورة تدريبية  2019/ 4/ 29 43
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  تثمين جهد  2020/ 5/ 6 44
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2020/ 7/ 29 45

 
 النشاطات األخرى 

 نشطة العلمية:  األ  •
 لجنة.  13شارك كعضو مشرف في لجان مناقشة طالب ماجستير ودكتوراه وبعدد  -

 لجنة. 22شارك كعضو او رئيس في لجان مناقشة طالب ماجستير ودكتوراه وبعدد  -

 لجنة. 2شارك كعضو لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه وبعدد  -

 جامعة االنبار.  –ماجستير في كلية الزراعة شارك كعضو في اللجنة الوزارية الخاصة بفتح دراسة ال -

 . 2025شارك كعضو في لجنة اعداد التقرير التربوي المفصل للتصميم االساس للكلية حتى عام  -

 . 2010عضو اللجنة التحضيرية لالعداد المؤتمر الطالبي االول للعلوم البيطرية والزراعية عام  -

 . 2015-2011 التعليمي للهندسة المستدامة عضو اللجنة التنفيذية الوزارية للبرنامج الوطني -

 .1/3/2015وحتى  7/5/2013جامعة تكريت من  –عضو لجنة الترقيات العلمية والتعضيد في كلية الزراعة  -

 . 2011سات العليا اعضو لجنة النظر في طلبات المعترضين على نتائج القبول في الدر  -

 .2011لتقديم على الدراسات العليا عضو اللجنة االمتحانية الخاصة باالمتحان التنافسي ل -

 .2010عضو لجنة المقاصة الخاصة بالكلية للعام الدراسي  -

 .2012-2011و  2011-2010عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  -

 .11/2017/ 2في  3/7/672حسب االمر االداري  2018-2017عضو اللجنة العلمية الخاصة بالقسم للعام  -

 .4/1/2018في  3/7/66حسب االمر االداري  2018-2017للعام الدراسي رئيس اللجنة االمتحانية  -

 . وحتى االن 1/2/2018في  5/5/2667عضو هيئة مجلة زراعة الرافدين حسب االمر الجامعي  -

 . 6/5/2019في    2419/ 9/13حسب االمر االداري    2019عضو اللجنة الفرعية الخاصة بتطبيق نظام المقررات الدراسية   -

  3/7/1759حسب االمر االداري    2019فرعية الخاصة بالتسجيل للمستوى االول لنظام المقررات الدراسية  عضو اللجنة ال -
 .31/3/2019في 

حسب االمر االداري   2019عضو اللجنة المركزية لالشراف على االمتحان التقويمي للمرحلة المنتهية للدراسات االولية   -
 . 31/3/2019في  9/13/1765

 .2020للترقيات العلمية  عضو اللجنة المركزية -

 . 2020عضو لجنة الرصانة الخاصة بالترقيات العلمية  -



 

 

 
 

 :  االداريةاألنشطة  -
 . 2010عضو اللجنة الجامعية الخاصة بصيانة الطرق لعام  -

 . 2011عضو لجنة تقديم دراسة تفصيلية عن مشاريع المحافظة الزراعية  -

 .2012عضو لجنة اعداد تقرير عن المخازن المبردة  -

 .2011جنة االشراف على انتخاب ممثل نقابة المعلمين في االقسام العلمية ومجلس الكلية عضو ل -

 .2012عضو لجنة اعادة تأهيل البيوت البالستيكية  -

 . 2009عضو لجنة اعداد دراسة مفصلة عن المساحات الخضراء في جامعة تكريت عام  -

 . 2012عضو لجنة تقييم محطة البحوث الزراعية في بيجي  -

 .2012ة تقييم محطة بحوث الموارد الطبيعية في العلم عضو لجن -

 . 2011عضو لجنة وضع الية تشغيل الورش والحقول االنتاجية المختلفة  -

 .2012عضو لجنة متابعة مراحل انجاز البناية الجديدة التابعة للكلية  -

 .2010عضو لجنة الجرد السنوي  -

 .2011عضو لجنة الجرد السنوي  -

 .2011الطلبة الطارئة التي تستوجب تأجيل امتحاناتهم عضو لجنة النظر بحاالت  -

 عضو لجنة جرد تفصيلي بعناوين الرسائل واالطاريح الجامعية. -

 (.2009-2008فعاليات المؤتمر القطري الرابع للعلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة تكريت ) عضو لجنة تحضير   -

 .27/4/2011-26في كلية الزراعة جامعة تكريت في   عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الزراعي الوطني الخامس -

 . 2011عضو لجنة النظر بطلبات المعترضين على القبول في الدراسات العليا  -

،   2008-2007  –معرض نباتات الزينة والزهور لالعوام  ليوم الجامعة بالمشاركة بعضو لجنة التحضير واالستعداد   -
2008-2009  ،2009-2010  ،2011 - 2012 . 

 .2012لجنة رفع أي اشارة تمجيد النظام السابق وحزب البعث المنحل من الكتب المنهجية والمساعدة عضو  -

 :  المشاريع التي أسهمت في تطوير المؤسسة التعليمية -
 . وكركوك االشراف المشترك على طلبة دراسات عليا مع جامعتي ديالى والموصل -

 . 2025لتصميم االساس للكلية حتى عام شارك كعضو في لجنة اعداد التقرير التربوي المفصل ل  -

 .2010شارك كعضو اللجنة التحضيرية لالعداد المؤتمر الطالبي االول للعلوم البيطرية والزراعية عام  -

 .2011الى  2009ترأس مشروع ريادي في مجال بحوث النباتات الطبية واالدوية واالعشاب للمدة  -

 لتوحيد المناهج. 27/9/2010جامعة بغداد في  – ة الزراعة حضور اجتماع رؤوساء االقسام المتناظرة في كلي -

 المشاركة في ترقية العديد من تدريسيي الجامعات المختلفة الى مرتبة علمية اعلى.  -

 االيفاد الى سوريا لجلب بذور ونباتات ومستلزمات تعليمية وكتب منهجية الى الكلية والقسم. -

خالل مدة االمتحانان    2019قويمي لجامعات المنطقة الشمالية للعام  شارك كعضو في لجنة االشراف على االمتحان الت -
 النهائية للفصل الثاني.

 . 18/2/2020شارك كعضو لجنة الخبراء لالقسام المناظرة في اجتماعها بتاريخ  -

 : المشاريع المنفذة في خدمة المجتمع  -
 29/12/2015لزراعة جامعة تكريت بتاريخ  شارك في ندوة ازهار القطف واليات النهوض بها في قاعة مناقشات كلية ا -

 كمحاضر مشارك.



 

 

 
 

جامعة تكريت بتاريخ    –شهادة مشاركة في الورشة العلمية" زراعة النخيل في العراق...الواقع والتحديات" في كلية الزراعة   -
20/12/2016. 

 .تقديم دراسة عن تشجير الحدائق للمحافظة -

 اعداد مخططات حدائق مجلس المحافظة. -

 عب كرة القدم واالشراف عليه.انشاء مل -

 دراسة تفصيلية عن المشاريع الزراعية المقترحة من قبل المحافظة. -

  - شارك في ندوة الية تشجير الحدائق واالرصفة وتأثيرها في الحد من حوادث السير وتوفير بيئة سليمة في كلية الزراعة  -
 .28/12/2017جامعة كركوك بتاريخ 

 .2018اسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة شارك في الندوة العلمية في من -

  - شارك في ندوة الية تشجير الحدائق واالرصفة وتأثيرها في الحد من حوادث السير وتوفير بيئة سليمة في كلية الزراعة  -
 .28/12/2017جامعة كركوك بتاريخ 

ف  - البستنة  علوم  "دور  كمحاضر  التدريبية  الدورة  في  في  شارك  نينوى"  محافظة  في  الزراعي  الواقع  تطوير  - 14ي 
18/4/2019 

 : المساهمات المجتمعية والمدنية -
 اعداد تصاميم مختلفة لحدائق ثابتة ومتحركة الحتفاالت يوم الجامعة.  -

 اعداد تصاميم منطومة الري بالرش الخاصة باالقسام الداخلية بنات. -

 اعداد تصاميم حدائق كلية الشريعة وتنفيذها.  -

 عادة تنظيم حدائق كلية االدارة واالقتصاد. ا -

 اعداد جداول كميات حدائق كلية طب االسنان والتربية. -

 االشراف على صيانة طرق الجامعة.  -

 تقدير المساحات الخضراء الخاصة بالجامعة. -

 تقديم تقرير المخازن المبردة.  -

 تقرير عن صالحية محطة البحوث الزراعية.  -

 ستيكية.تقرير عن تأهيل البيوت البال -

 انتخاب ممثلي نقابة المعلمين. -

 مشروع سد احتياجات الجامعة من الشتالت. -

 االعداد والتحضير ليوم الجامعة. -

 : العلمية الدورات التدريبية -
( من قبل  HPLCشهادة اتمام دورة تدريبية علمية على نصب وتشغيل جهاز الكروماتوكرافي السائل العالية الدقة ) -

 جامعة صالح الدين. – والتي اقيمت في كلية الزراعة  26/3/2017 – 15/3شركة روساين للفترة من 

جامعة    -في كلية االداب  11/10/2018-7رنامج سالمة اللغة العربية المقامة من  شهادة اتمام دورة تدريبية ضمن ب -
 الموصل.

- 13شهادة اتمام دورة تدريبية في تقويم االداء الجامعي من قبل شركة جواهر العقل للتدريب واالستشارات للفترة من   -
 في اربيل. 15/11/2018

 التي دخلها كمتدرب: االدارية الدورات -



 

 

 
 

 تاريخ الدورة  مدتها  سم الدورة ا

 2007شباط  ساعة  16 مبادئ في االدارة والتخطيط 

 2007اذار  ساعة  16 اساسيات في التخطيط 

 2007نيسان  ساعة  24 مبادئ في العالقات العامة 

 2007ايار  ساعة  16 البناء االستراتيجي للمؤسسات 

 2007حزيران  ساعة  16 الستراتيجي التخطيط ا 

 2007اب  ساعة  24 التخطيط االستراتيجي 

 2007ايلول  ساعة  16 اعداد مدربين

 2007 1ت ساعات  10 الذكاء العاطفي 

 2008نيسان  ساعة  12 برنامج العالقات العامة المبادئ

 2008نيسان  ساعة  24 برنامج التخطيط االستراتيجي في العالقات 

 2008نيسان  ساعة  12 نية واالدارة االستراتيجية للمنظمة الصورة الذه

 2008ايار  ساعات  4 ادارة الوقت 

 2008ايار  ساعات  4 االدارة الفعالة لالجتماعات 

 2008ايار  ساعات  3 السكرتارية 

 2008ايار  ساعة  2 االرشفة والمراسالت 

 في التدريب كمدرب  مشاركتي -
 مدة الدورة  اسم الدورة   ت

 ساعة  16 فن االنصات  1

 ساعة  16 تحويل الفكرة الى عمل  2

 ساعة  24 البناء االستراتيجي للمؤسسات  3

 ساعة  12 كيف تضع خطة  4

 ساعة  12 الرقابة والتقويم  5

 
 

 هللا ولي التوفيق و



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

                       ذكر : الجنس                                  عامر عبد هللا حسين .  االسم :
 مكان الوالدة:الموصل                                             . 1963سنة الوالدة: 

 4 :األطفالعدد                                        الحالة االجتماعية:متزوج   
 . 6/2012/ 17استاذ مساعد  اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:  الجنسية:عراقي                    

 سنة 26 عدد سنوات الخدمة:
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل 2018 اواتخضر          الدكتوراه 

 الموصل 2005 خضراوات         الماجستير
 الموصل 1987 بستنة         سالبكالوريو 

زراعة  – مبادى بستنة –– خضرثالثًا:المهام التدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج 
 زراعة المحاصيل البستنية ديما . -محمية  
إنتاج الخضراوات تحت البيئة  –أسس إنتاج خضر  –  ةبيئة نباتات بستانيعليا / دراسات 
  إنتاج خضراوات متقدم .  –المحمية 

 . رابعًا:النشاط العلمي
 1عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة / -جـ     
 بحث   22جالت محلية )عراقية( / عدد البحوث المنشورة في :م-هـ     
 . مجالت عالميةو   )عربية( إقليميةمجالت   في     

 األكاديمية .خامسًا:المواقع االدارية 
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Amur Abdullah Hussein Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1963  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  4 

Nationality: Iraqi 
Academic title and year of award: Assistant .Prof./2012  

Number of years in service: 26 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. 
Vegetables 

2018 Mosul  

M.sC 
Vegetables  

2005 Mosul 

B.Sc. Horticulture 1987 Mosul 

 

 

3. Teaching tasks (topics) Preliminary studies / vegetable production 

- horticultural principles - Protected 

cultivation - cultivation of horticultural 

crops under rain-fed agriculture. 

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: 1 

No. of  Ph.D. Students: - 

Books authorized or translated: -  

No. of publications:    

 

     22      research 

a. Local: 

b. Regional: 

c. International: 

5-Academic posts: 

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

  

 
 



 السيرة العلمية والذاتية
 أواًل :المعلومات الشخصية

            ذكر الجنس     :                                           فاضل فتحي رجب   االسم :
 لالوالدة: الموصمكان                                               1970سنة الوالدة: 

 3 عدد االطفال:                                          جاالجتماعية: متزو الحالة 
 4/1/2021استاذ  اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:                             يالجنسية: عراق

 15 عدد سنوات الخدمة:     
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل    2012     خضراوات         الدكتوراه 

 الموصل    2007     علوم بستنة         الماجستير
 الموصل                    1998           بستنة        سالبكالوريو 

فسلجة  -مبادى بستنة –– خضرالتدريسية )المواضيع(: دراسات أولية / انتاج  مثالثًا: المها
 مشاتل واكثار -بيئة نبات-نبات

                       
 . فسلجة نبات حلقات دراسية -انتاج خضراوات ثمرية –خضراوات  فسلجةعليا / دراسات 

                                                  
 العلمي طرابعًا: النشا

 4عدد طلبة الماجستير المتخرجين / -أ     
 -عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين / -ب     
 -د الكتب المؤلفة أو المترجمة / عد-جـ     
 7عدد البحوث المنشورة في :مجالت محلية )عراقية( / -هـ     

 (3مجالت أقليمية )                                      
 9 مجالت عالمية                                              

 االدارية االكاديمية عخامسًا: المواق
 
 



 
1-Personal College of Agriculture and forestry 

Name: Fathel .F.R.Ibraheem Dept. of: Horticulture  

Date of birth: 1971  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children: 3  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award:. Prof./2021  

Number of years in service: 15 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of award University 

Ph.D. vegetables 2012 Mosul  

Ms.C Horticulture 2007 Mosul 

B.Sc. Horticulture 1998 Mousl 

 

3.  

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students: 4 

No. of  Ph.D. Students:  

Books authorized or translated:  

No. of publications:  

a. Local: 7 

b. Regional: 3 

c. International: 9 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No) 

fathelffr@uomosul.edu.iq tel. 07701619609 

 

  

 

mailto:fathelffr@uomosul.edu.iq

