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:عنوان رسالة الماجستیر   

في تجذیر العقل شبه الخشبیة للزیتون صنف بعشیقة  IBAتأثیر الموعد وتراكیز 
  .المأخوذة من قاعدة ووسط الفرع

  



  :البحوث المنشورة 

 .إكثار الزیتون صنف شماللي بالعقل نصف الخشبیة االوكسینات في استخدام    - ١

   ٢٠٠٩لسنة )  ٤(العدد ) ٣٧( مجلد  .مجلة زراعة الرافدین      

 . في إكثار اللیمون الحلو بالعقل شبه الخشبیة IBAتأثیر مواعید اخذ العقل وتراكیز   - ٢

   ٢٠١٠لسنة )  ٢(العدد )  ١٠(مجلد . مجلة تكریت للعلوم الزراعیة      

    ومعاملتها Vitis viniferaعدد العیون الموجودة على عقل العنب  التداخل بینBA تأث - ٣
  في تحسین صفات النمو الجذري  IBAبمسحوق 

  ٢٠١٠لسنة )  ٢( العدد )  ٢١(مجلد . مجلة علوم الرافدین        

 .تأثیر تغطیة التربة في نمو وحاصل صنفین من الشلیك   - ٤

   ٢٠٠٩لسنة ) ٣(العدد ) ٣٧( لد مج .مجلة زراعة الرافدین      

 . تأثیر رش البورون في نمو وتزهیر وحاصل الشلیك  -٥

  . ٢٠٠٩لسنة )  ٣(العدد ) ٤١( مجلد . مجلة العلوم الزراعیة العراقیة       

 تأثیر بعض العوامل في اإلكثار الخضري للزیتون صنف بعشیقة بالعقل نصف الخشبیة - ٦

  . ٢٠٠٩لسنة )   ٣(العدد ) ٣٨ (مجلد  .مجلة زراعة الرافدین      

 .في تجذیر عقل الزیتون القاعدیة والوسطیة للفروع  IBAتأثیر مواعید اخذ العقل وتراكیز   -٧

/  سوریا/ البساتین للتنمیة المستدامة والتنوع الحیوي ، حلب  إنتاجالندوة الدولیة حول تكنولوجیا 
  . ٢٠٠٧سنة    ١١٩:  ١٠٣ الصفحات

  

  



  :الخبرات العلمیة 

جامعة / كلیة الزراعة والغابات / محاضر في قسم البستنة وهندسة الحدائق  - ١
 . ٢٠٠٥ولغایة  ٢٠٠٣الموصل للفترة من 

/ كلیة الزراعة والغابات / مدرس مساعد في قسم البستنة وهندسة الحدائق  - ٢
 .٢٠٠٩/ ٢٥/١٠ولغایة  ٢٧/١٢/٢٠٠٥جامعة الموصل للفترة من 

جامعة / كلیة الزراعة والغابات / م البستنة وهندسة الحدائق مدرس في قس - ٣
 .ولحد اآلن  ٢٥/١٠/٢٠٠٩الموصل من 

  :الدروس التي أقوم بتدریسها 

عنایة وخزن الحاصالت البستنیة ، مبادئ بستنة ، بیئة نباتات بستنیة ، مشاتل 
المحاصیل  ، زراعة أعناب إنتاجالفاكهة المستدیمة الخضرة ،  إنتاجنبات ،  وٕاكثار

  .البستنیة دیمیًا 
  

  :الخبرات العملیة 

 .ولغایة أالن  ٢٠٠٤مسجل قسم البستنة وهندسة الحدائق من سنة - ١

 .شعبة التدریب الصیفي لطلبة كلیة الزراعة والغابات  `dÕم - ٢

 .المشرف على موقع كلیة الزراعة والغابات على شبكة االنترنیت  - ٣

 . ٢٠١٠ة الدولي األول سنة عضو اللجنة التحضیریة لمؤتمر البستن - ٤

و  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عضو اللجنة االمتحانیة لكلیة الزراعة والغابات لسنة - ٥
٢٠٠٧/٢٠٠٨ . 



عضو لجنة التدریب الصیفي لطلبة قسم البستنة وهندسة الحدائق لسنة  - ٦
 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩و  ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 . ٢٠١٠عضو لجنة جرد لقسم البستنة وهندسة الحدائق لسنة  - ٧

 .٢٠٠٩و  ٢٠٠٦ات الكلیة لسنة عضو لجنة مشتری - ٨

 . ٢٠٠٩البیوت البالستیكیة لسنة  أعمالعضو لجنة تهیئة  - ٩

  . ٢٠١٠عضو لجنة تقییم حقول الزیتون في الكلیة لسنة - ١٠

  .٢٠١٠جني ثمار الزیتون لسنة  أعمالرئیس لجنة متابعة -١١    

  

  كتب  ٩:     عدد كتب الشكر 
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