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  .النجف
  اللغة العربیة  واللغة االنكلیزیة: اللغات التي نجیدھا

 :طروحة الدكتوراهعنوان ا
Dis. Title: Studies on the Effect of Irrigation, Plant, Soil 

and Atmospheric Parameters on Yield and 
quality of Sweet potato Ipomea batatas  

  : عنوان رسالة الماجستیر
Effect of nitrogen rates, Row Spacing, and plant 

population densities on yield and Ear characteristics of 
Sweet corn Zea mays 

ل خدماتي الى وزارة التعلیم العالى والبحث  تم نق1991/1992م افي الع
قسم علوم الحیاة وعملت تدریسیا في /جامعة القادسیة كلیة التربیة/العلمي

  القسم و بدرجة مدرس
  1994حصلت على لقب استاذ مساعد في العام 

  2003حصلت على مرتبة االستاذیة في العام 
  بیة في كلیة التر1996عملت رئیس قسم لعلوم الحیاة للعام 

  2005 ولغایة العام 2001/2002عملت تدریسیا في كلیة العلوم من العام 
  



   كلیھ التربیھ قسم علوم الحیاهمباشرتي فيحیث تم 
) 6( مع)2(واجنبیھفي مجالت عراقیة مختلفة  ) 40 (البحوث المنشوره 

  .مقبولة للنشر
) 20(اطاریح للدكتوراه  و ) 8 (:طالبا) 28 (: اشراف الدراسات العلیا

  .رسالھ ماجستیر
  : المواد العلمیة التى قمت بتدریسھا

  :البكالوریوس/ االولیة 
  قسم علوم الحیاة/المرحلة الرابعة/الفسلجة النباتیة -1
 علوم الحیاة/المرحلة الثانیة/الطحالب واالریكوكونیات -2
 علوم الحیاة/المرحلة الثانیة/االحصاء الحیاتي -3
 كیمیاء قسم ال / النبات العام للمرحلة االولى -4
 علوم الحیاة/ كلیة العلوم/ المجامیع النباتیة -5
 كلیة العلوم/ تشریح و تصنیف النبات -6

  :ألدراسات العلیا
   فسلجة نبات متقدم– 1
  العالقات المائیة-2
  االیض الثانوي-3
  وئيضالبناء ال-4
  االحصاء الحیاتى المتقدم-5

  تصمیم وتحلیل التجارب -7
 تغذیة نبات متقدم -8
 ةالھرمونات النباتی -9

  االجھاد النباتي -10
 بایلوجي خلیة متقدم -11
  

  :فیھااللجان العلمیة التي شاركت 
في القسم العلمي و االجتماعیةید من اللجان العلمیة   لعد اشاركت في

وفي عمادة الكلیة ورئاسة الجامعة ابرزھا اللجنة العلمیة فى القسم و 
واللجنة ولجنة النباتات الطبیة  في الكلیةولجنة الترقیات والتعضید 

كما شاركت في العدید من اللجان .المركزیة للترقیات في رئاسة لجامعة 
  .التي اوكلت الي من القسم العلمي وعمادة الكلیة ورئاسة الجامعة

  .كما شاركت في عدد من المؤتمرات العلمیة في الجامعات العراقیة



- 30شاركت في مناقشة اكثر من:  وتقویم البحوثألمناقشات العلمیة 
  .وفي جامعات مختلفة ورسالة ماجستیراطروحة 50

ختلفة وحصلت على لم بحثا علمیا للمجالت العلمیة ا100قومت اكثر من 
  .شكر وتقدیر من بعض المجالت التي اجریت لھا بحوث التقویم العلمي

  :التشكرات والعقوبات
  الیوجد-العقوبات

 رئاسة 5، وزاري 4: كتاب شكر وتقدیر45اكثر من :التشكرات
 كما حصلت على وكتب شكر من عمادات داخل وخارج الجامعةالجامعة

جوائز تقدیریة ومادیة نتیجة تفوق طلبتي في اجتیاز االمتحانات 
 .الوزاریة المركزیةالتي كانت تجرى من قبل الوزارة

  الیوجد: العقوبات 
.  
  

 : اشرفت علیھا الرسائل واالطاریح والبحوث التى  بعضعناوین
  : ماجستیررسالة

 تاثیرمنظم النمو النباتي ونوع السماد في انبات ونمو وانتاج 
  . في البیوت البالستیكیھ     Cucums  sativusالخیار

 
:رسالة ماجستیر                                                                 

  تاثیر المستخلصات المائیة لبعض النباتات الطبیة في نمو الطحلب
Microcystis aeurginosa 

  :رسالة ماجستیر
  تاثیر بعض منظمات النمو والري في نمو وانتاج نبات الحلبة

TrigoneTlla foeum-groecum. 
  :رسالة ماجستیر 

  . في نمو وانتاج الحنطةتاثیر الشد الملحي والمائي
  :رسالة ماجستیر

حلبة   النمو نبات  صفات ونوع السمادفي )BA( تاثیر وزن البذور ومنظم النمو
Trigonella foenum-graecum وانتاجة المادة الفعالة طبیا   

  :رسالة ماجستیر
 للمخصب Corandrum sativum استجابة نبات الكزبرة 

 في خواص النمو Fertec  والسماد الورقي  agrispoon ِلحیوي
  .والمادة الفعالھ 



  : رسائل ماجستیر  
حتوى المعدني وااللیسین  االجرسبون و الزولوفاست في النمو والمتاثیر

  .  Allium sativumفي نبات الثوم 
  :رسالة ماجستیر

 Hibiscusالماء الممغنط وحامض الدبال وتداخلھما في نمو نبات الكجرات تاثیر 
sabdrariffa وانتاج بعض المواد الفعالھ .  

  :رسالة ماجستیر

 لبزون    في نمو نبات عین ا Agrispoon الملوحھ والمخصب الحیوي تاثیر 
Catharanthus roseus  وانتاجة من قلویدي الفنكریستین والفنبالستین      

  :رسالة ماجستیر
  الخضرينموالتاثیر حجم الفسقة والسماد النتروجیني والزولوفاست في 

     Allium cepaوانتاج المادة الفعالة للبصل   
  :رسالة ماجستیر

النمو والمكونات تاثیر منظمات النمو ومستحضر الزولوفاست في 
  البروتینیة الصناف محتلفة من الحنطة

  :رسالة ماجستیر
تاثیر حجم البذور ومنظمات النمو ونوع السماد في صفات النمو وانتاج 

    Trigonella foenum-graeculmالمادة الفعالة لنبات الحلبة
  
  

و  نميتاثیر حجم البذور ومنظمات النمو والمخصبات الحیویة ف:رسالة ماجستیر
  Vicia faba نبات الباقالء

  

 باالمخصب الحیوي االجرسبون ومستحضر تاثیر الرش الورقي:/ رسالة ماجستیر
 من العناصر  Allium sativum في نمو ومحتوى نبات الثوم الزولفاست

  المعدنیة والمادة الفعالة االلیسین
ت تاثیر الجبرلین وحامض السالسالیك على النمو والصفا: رسالة ماجستیر 

   Anethum graveolensنبات الشبنتلساق التشریحیة
  

تاثیرمغنطة میاه السقي وتراكیز من البنزل ادنین : رسالة ماجستیر
ومستحضر السماد الطحلبي في النمو والمحتوى المعدني والكاروتینات 

    Daucus carrotaلنبات الجزر 



   
 المركب في تاثیر النانوفضة والمیاه الممغنطة والسماد:رسالة ماجستیر

   Dauucus carrotaالنمو وانتاج المواد الفعالة لنبات الجزر   
  :رسالة ماجستیر

 تاثیر عدد الریات والجبرلین والمخصب العضوي في نمو ومحتوى   
 من العناصر المعدنیة وحامض   Spinacia oleracea السبانخ

  .  االوكزالیك
السالسلیك  و حامض NAAتاثیر منظمي النمو:  رسالھ ماجستیر

ومستحضر الدبال في النمو وانتاج الماده الفعالھ والخواص التشریحیھ لنبات 
    Nigella sativaالحبة السوداء  

  
  :اطاریح الدكتوراه

تاثیر النتروجین ومنظمات النمو وفترات الري في صفات النمو  ::اطروحھ
  والحاصل وانتاج المواد الطبیة الفعالة لنبات الكجرات

Hibiscus sabdaraiffa  
 

  

 Abelomoschusبامیا التغیرات الفسلجیة لضربین من البامیا :اطروحة دكتوراه
esculrntusحامض الدبال والزولوفاست  بتاثیر .  

  

لتراكیز مختلفة  Nerium oleanderستجابة نبات الدفلةا:  اطروحة دكتوراه
ریة والمحتوى من الجبرلین والسماد الورقي ونوع التربة في النمو والصفات الزھ

  المعدني والمادة الفعالة
  

دراسة مختبریة وحقلیة في تاثیر دقائق الفضة النانویة :اطروحة دكتوراه
والسماد العضوي الكستار وحامض السالسالیك في مؤشرات النمو 

 واالنتاجیة لنبات زھرة الشمس الصنف االسباني
  

لنتح وحامض دراسة تاثیر تراكیز مختلفة من مضادات ا:اطروحة دكتوراه
السالسالیك ومدد الري في النمو والصغات النوعیة والتشریحیة للذره 

   المنزرعة في مدینة الدیوانیةzea maysالصفراء
  



تاثیر تراكیز مختلفة من مركبات النانو والجبرلین في : اطروحة دكتوراه
  Capsicum annumالنمو وانتاج المادة الفعالة لنبات الفلفل الحلو 

  
تاثیر تراكیز نانو الحدید والجبرلین والسماد :  دكتوراه قید التنفیذ  اطروحة

العضوي في النمو والمحتوى المعدني واالنزیمي وانتاج المادة الفعالة 
   .Moringa oleifearالوراق نبات المورینجا 

  
 تاثیر نانو الحدید والزنك وطریقة االضافھ :اطروحة دكتوراه قید التنفیذ

 في النمو وانتاج المادة الفعالة وبعض الخواص  Drinوالسماد العضوي 
   Calotropis procera التشریحیة لنبات الدیباج 

  
  
  
  
  
 
  
 

  :)48(المنشوره والمقبولھ للنشر البحوث المنفردة والمشتركة
  ) مجلة اجنبیھ1)+(39 (:المنشوره

  ) مجلھ اجنبیة1)+ (7(المقبولھ للنشر 
  
  

التسمید النتروجیني  وErysiphe gramins,sp .hordeiتاثیر التلقیح با الفطر
 وتطور مرض البیاض الدقیقي ومستویات الرطوبة في خواص نمو

 لعام ) 4(عدد ) 6(مجلھ القادسیة للعلوم الصرفة مجلد . لنبات الشعیر
2001.  

تقییم استخدام الموالس والبكاز في بعض صفات التربة وانبات الذرة 
 17-16خاص بمؤتمر كلیة العلوم  المجلد  الثالث عدد ،  الصفراء

/3/2005.  
 تاثیر تولیفات مختلفة من البیوكوانزایم واالجرسبون في النمو الخضري 

   .2008 اذار 27-26الموتمر العلمي االول لكلیة العلوم  . لنبات الحنطة
  



Effect of nematode population densities on seed 
germination and seedling characteristics of several 
crops.  Al_Mustansiria J.sc vol(8) No(1) 1997. 
 
 
Effect of seed sizes and planting methods on growth 
and yield of broad bean Vicia faba 
Al-Mustansiria J.sc vol( 8) No( 3) 1997. 

 مشترك
Effect of Cultar concentrations and seeding depth on 
growth characteristics of Faba beans Vicia faba. 
Al-Qadisyia J  vol (8) No 1 . 2004. 

  منفرد
والسماد Helimintheosporium sativiumتاثیر التلقیح با الفطر 

مجلة .النتروجیني وحجم البذور على خواص النمو لنبات الباقالء
  مشترك.2000) :1(عدد ، )5(القادسیة مجلد 

  
Field and laboratory studies on the effect of storage 
temperatures on speed and seed germination of 
tomatoes Lycopersicon esculantum. 
 لم ینشر لحد االن

 مشترك
Effect of seeding depth and soil texture on growth 
characteristics of Wheat( Triticum sativum) and broad 
bean ( Vicia faba). 

 مشترك
Effect of nitrogen and plant growth regulators on 
growth characteristics and yield of Hibiscus 
sabdariffa. Al-Mustansiria J of scince  . Vol(9)  
N0(2),1998. 
Effect of seed sizes and plantring methods on growth 
and yield of broad bean  Vicia faba. 

  مشترك



 
Effect of some Medicinal plants Extracts on  the 
Growth of the alga Microcystis  aeurginosa Kuetz. 
Iraqi journal of science Vol(45) No(1):2004. 

  مشترك
 تاثیر النتروجین ومنظمات النمو والري في المكونات الكیمیاویة 

مجلة القادسیة للعلوم . الكوجراتوتركیز المواد الطبیة في نبات
  مشترك2005) :.2(عدد) 10(مجلد .الصرفة

 
  . تاثیر حجم البذور وتركیز الكلتار في نمو وانبات الباقالء 

  2002) :3(عدد) 7(مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة مجلد
  منفرد

السایكوسیل یظھر اھمیة في االستخدام لتقویة نباتات الطماطة المنزرعة 
  .مجلة القادسیة للعلوم الصرفة.قة الصحراء الغربیة في النجففي منط

  منفرد2002):2(عدد)  7(مجلد
 
 

Cycocel shows a promise to strengthen tomatoeedling 
grown in the Western_Dessert area of  Najaf.Journal 

of  Al-qadisiya-pure Sciences  Vol(7),No.2 2002. 
  

Erysiphe graminis f. sp hordei تاثیر التلقیح با الفطر باالفطر
والتسمید النتروجیني ومستویات الرطوبة في خواص نمو وتطور 

مجلة القادسیة للعلوم الصرفة . مرض البیاض الدقیقي لنبات الشعیر
):4(عدد) 6(مجلد .  

 مشترك.2001
Effect of cultar concentration and seeding depth on 

growth characteristics of faba bean Vicia faba. 
 Journalof Al-qadisiya pure Sicence ,vo)( 8) ,No (1): 2004 

 
  مقبول للنشر Coriandrum  sativumتاثیر المخصب الحیوي والسماد الورقي على نمو نبات الكزبره  

 .20/7/2011  في 344/ع492العدد . في مجلة القادسیة للعلوم الصرفة
 
  



ولیفات من البیوكوانزایم واالجرسبون في النمو الخضري لنبات تاثیر ت 
 27-26جامعة القادسیة /امؤتمر العلمي االول كلیة العلوم .  الحنطة

/2008. 
  

  ل البصلتاثیر قطر الفسقة ومسافات الزراعة في نمو حاص
  مشترك.1996):1(عدد) 2(مجلد . مجلة القادسیة 

  
ضروف النمو وتاثیره في نمو نبات الفعل المتبادل بین وسط االنبات و

  مشترك.2000):1(عدد)5(مجلة القادسیة مجلد .الخس
 مشترك

 
Effect of biological fertilization and cytokinins on 
growth characteristics of field corn Zea mays L.  
Journal of Al_qadisiyah for pure science , Vol(13) 
No(3):2008.  
 

 الجبرلین وحامض السالسلیك في بعض خواص النمو والمحتوى تاثیر
مجلةالقادسیة للعلوم .المعدني والمادة الفعالة لنبات الشبنت

  .2013لسنة)1(عدد)18(الصرفةمجلد
  

 Ttiticumتاثیر مستویات الملوحة وفترات الري في انتاج نبات الحنطة 
aestivum 2005سنھ ل)1(العدد ) 16(  مجلھ علوم المستنصریھ مجلد.   

 تاثیر الجبرلین والكلتار في االنبات والنمو الخضري لنبات 
لسنھ )2(العدد ) 36(مجلة العلوم الزراعیة العراقیھ مجلد  )  Trgonella foenum-graceum(الحلبھ

2005.  
  

في  تاثیرمنظمي النمونفثالین حامض الخلیك والسالسالیك وحامض الدبال
 Nigella كینون لنبات الحبة السوداءنمو وانتاج النایجلون والثایمو

sativa. 2013لسنة )2(عدد)18(مجلة القادسیة للعلوم الصرفة المجلد.  
 

والتداخل بینھما في المكونات  تاثیرمنظما النمو ومستحضرالزولفاست
مجلة ).2-  و تموز99-اباء(البروتینیة لحبوب صنفین من الحنطة

  .20013لسنة )3(عدد)18(القادسیة للعلوم الصرفة  مجلد 
  



تاثیر الجبرلین وحامض السالسلیك في بعض خواص النمو والمحتوى 
 Anethum graveeolens Lالمعدني والمادة الفعالة لنبات الشبنت

 1 العدد 18 مجلد .مجلة القادسیة للعلوم الصرفة   منشور في .المحلي
   .2013لسنة 

  
حامض الدبال تاثیرمنظمي النمو نفثالین حامض الخلیك والسالسالیك و

  Nigellaفي النمووانتاج النایجلون والثایموكینون لنبات الحبة السوداء 
sativa   2013 لسنة 2 العدد 18 منشور في مجلة القادسیة للعلوم الصرفة مجلد..  

  
تاثیر منظما النمو ومستحضر الزولفاست واتداخل بینھما في المكونات 

 منشور في ).2- و تموز99-اباء(البروتینیة لحبوب صنفین من الحنطة
  .2013لسنة /3العدد/18 المجلد .مجلة القادسیة للعلوم الصرفة

  
  

تاثیر منظمي النمو نفثالین الخلیك والسالسیك وحامض الدبال في النمو 
  محلھ   Nigella sativaوانتاحالنایجلون و الثایموكینون لنبات الحبھ السوداء

   .2013لسنھ ) 2(دد الع) 18(القادسیھ للعلوم الصرفھ  مجلد
/ 
 استجابة ضربین من البامیا)Abelmoschus esculentus  L 

Moench لطرق اضافة حامض الدبال والزولفاست وتاثیراتھما في 
.  مجلة القادسیة للعلوم الصرفة. والحاصليصفات النمو الخضر

 .2014  لسنة 3  العدد 19المجلد  
  

) Abelmoschus esculentus L Moench(استجابة ضربین من البامیا
وتاثیراتھما في الصفات النوعیة الزولفاست لطرق اضافة حامض الدبال وا

  .2015 لسنھ )4(العدد) 20( المجلد.مجلة القادسیة للعلوم الصرفة. للثمار
  
دراسھ مختبریة في تاثیر دقائق النانو فضة والسماد العضوي وحامض السالسالیك  

 Helianthus   المؤكسدة لزھره الشمس في صفات النمو الخضي واالنزیمات
annuus  l.الصنف االسباني  Viki  .  مشترك.مجلة القادسیة للعلوم الصرفة .

  .20016لسنھ )1(العدد) 21(المجلد 
  
تاثیر حجم الفسقة والسماد النتروجیني والرش با الزولفاست في انتاج  

  Allium cepaضر للبصل االخNUEالمواد الفعالة وكفاءة استخدام النتروجین
 .2013 لسنة 4  العدد 18المجلد .  مجلھ القادسیة للعلوم الصرفة.



 
دراسة  تاثیر تراكیز مختلفة من مضادات النتح و حامض السالسالیك ومدد الري في 

 المزروعة في مددینة Zea maysبعض صفات النمو الخضري للذرة الصفراء 
  في  529/ع758علوم الصرفة العدد مقبول للنشرفي محلة القادسیة لل.الدیوانیة

23/9 /2014.   
  

دراسة تاثیر تراكیز مختلفة من مضادات النتح وحامض السالسالیك ومدد الري في 
 المزروعة في Zea maysكثافة وتوزیع الثغور في نسیج البشرة للذرة الصفراء 

 في 547/ع765مقبول للنشر في مجلة القادسیة للعلوم الصرفة العدد . مدینة الدیوانیة
19/10/2014.   

  
  والوسط الزرعي في محتوى االوراق من Foliartalتاثیر الجبرلین والسما الورقي

 في 621/ع783قبول نشر العدد  .   Nerium oleanderالمادة الفعالة لنبات الدفلة
23/12/2014.   

  
لة تاثیر الماء الممغنط وحامض الدبال في بعض مؤشرات النمو وانتاج المادة الفعا

منشور في مجلة واسط للعلوم والطب  .Hibiscus sabdariffa l)(لنبات الكجرات
  2015  .38-27 :)2( العدد8مجلد 

  
  

دراسھ مختبریة في تاثیر دقائق النانو فضة والسماد العضوي وحامض السالسالیك 
 Helianthus  ي واالنزیمات المؤكسدة لزھره الشمس رفي صفات النمو الخض

annuus  l.لصنف االسباني  اViki  .مشترك.  مجلة القادسیة للعلوم الصرفة. 
  .20016لسنھ )1(العدد) 21(المجلد 

  
  
  

  :بحوث مقبولة للنشر
  

تاثیر الرش بدقائق النانوفضة والسماد العضوي  الكستار وحامض السالسالیك في 
 Helianthus)صفات النمو الخضي وبعض الصفات الوراثیة لزھره الشمس

annuus L.)   الصنف االسبانيViki   وفق العدد  1/3/2015  مقبول للنشر في 
  .مشترك.  مجلة القادسیة للعلوم الصرفة100/ع802

  
  والوسط الزرعي في المحتوى المعدني Foliartalتاثیر الجبرلین والسما الورقي
 في 784/622  قبول نشر العدد Nerium oleanderوالعضوي الوراق نبات الدفلة

23/12/2014.   



  والوسط الزرعي في محتوى االوراق Foliartalتاثیر الجبرلین والسما الورقي 
 621/ع783قبول نشر العدد  .   Nerium oleanderمن المادة الفعالة لنبات الدفلة

   .23/12/2014في 
  

 دراسة  تاثیر تراكیز مختلفة من مضادات النتح و حامض السالسالیك ومدد الري في 
 المزروعة في مددینة Zea maysلخضري للذرة الصفراء بعض صفات النمو ا

  في  529/ع758مقبول للنشرفي محلة القادسیة للعلوم الصرفة العدد. الدیوانیة
23/9 /2014.   

   
تاثیرالرش بنفثالین حامض الخلیك وحامض السالسالیك وحامض الدبال 

   Nigella sativa L.في بعض الصفات التشریحیة لنبات الحبة السوداء 
  .10/1/2013 في 4/ع594 قبول نشر العدد 

 
 وتداخالتھا 24تاثیر فترات الري والجبرلین والمخصب العضوي كیمون 

 . Spanacia oleracea lفي بعض المؤشرات الفسلجیة لنبات السبانخ
 2013 لسنة 222/ ع652قبول نشر لعدد .مجلة القادسیة للعلوم الصرفة

  
 :مجالت اجنبیھبحوث منشوره ومقبولھ للنشر في 
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content in  (Helianthus annuus L.).  journal of agriculture 

and ecology research 9(3): 1-7.  2016: Article no jaeri -25694..  
  

Response of Sunflower (Helianthus annuus L.) to spraying of  
Nano Silver,Organic fertilizer ( Algastar) and Salicylic Acid and 

their impact on sees content of Fatty \acids and Vicine.  
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