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 البيانات الشخصية

 نشوان عبدالحميد عباس محمد البغدادي االسم 
 1977/  5/  13 تاريخ الميالد

 مساعد مدرس –ماجستير  الشهادة واللقب العلمي
 

 الماجستير  ةعنوان رسال
تـأثـيـر اإلرتـبـاع و الرش بالجـبـرلـيـن و حـامـض الـهـيـومـك فـي نـمـو و حاصل 

 Brassica oleracea var. capitata الـلـهـانـة
  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 
 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها ت

  2012/  10/  15و لغاية  2011/  10/  15من  مسؤول شعبة تطوير زراعة الفواكه والنخيل  1

  2017/  4/  20و لغاية  2016/  11/  20من  مسؤول شعبة تطوير زراعة الفواكه والنخيل  2

 

 وأهمها عدد اللجان التي شارك فيها ت
 لجنة تدقيق اضابير طلبة الدراسات العليا 1
 برنامج االنتحال االكاديمي االلكترونيلجنة  2
 لجنة تشجير موقع الكلية 3
 لجنة اعتدال االسعار 4

 الطلبةمشاريع لجنة مناقشة بحوث  5

 
 



    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

ندوة تكريم الحائزين على براعة اختراع 
 اختراع

 2016/  1/  20 تحضيريةلجنة 

 البحوث المنشورة و المقبولة للنشر :
The Effect of Vernalization  and sprayed Gibberellins and Humic 
Acid on the Growth and Production of Cabbage ( Brassica oleracea 
var. capitat) . Journal of Environmental Science and Pollution 
Research  J. Environ. Sci. Pollut. Res. - Volume 3 Issue 2 (2017) 
181–185  

   :المقررات الدراسية التي قام بتدريسها
 اسم المقرر  م. 

 انتاج خضر عملي 1
 بستنة 2

   المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع 
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

ندوة تكريم الحائزين على براءة اختراع 
 اختراع

 2016/  1/  20 لجنة تحضيرية
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 عنوان الرسالة او االطروحة اسم الطالب  هدكتورا / ماجستير ت
    

 الدورات التي تم االشتراك بها
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة ت
 2015/ 12/ 1 مقر وزارة التعليم العالي برنامج االنتحال االكاديمي .1
 2010/ 1/9 جامعة ديالى  االرشفة االلكترونية .2

 العضوية في الجمعيات العلمية
 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
    

 
  العلمية االخرىاالنجازات واالنشطة 

 , مقاالت علمية ( براءة اختراع ,كتب مترجمة ,كتاب مساعد , كتب مؤلفة )

 


