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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            

                                                          الزراعة قسم االنتاج الحيواني       كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لعلميةالمؤهالت ا:   ثانيا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم الرباعي واللقب
عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد 

  بقجليالط
 07901166881  موبايل    ديالى الجامعة

 البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  1/1/1960 تاريخ الميالد
 

kareemmohammad56@yahoo.com 

 18/1/2006في  462  رقم وتاريخ امر التعيين البستنة وهندسة الحدائق القسم  متزوج الحالة االجتماعية 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل

  جامعة بغداد/كلية الزراعة  البستنة وهندسة الحدائق 22/6/1982 البكالوريس 

  جامعة بغداد/كلية الزراعة  البستنة وهندسة الحدائق  12/12/1987في  18435 الماجستير 

  جامعة بغداد/كلية الزراعة تات زينةنبا 23/12/2012في  6744د.ع/ هالدكتورا

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:دارية التي ُكلف بها المهام اإل :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

 29/5/2016في  1099 مقرر الدراسات العليا في قسم البستنة وهندسة الحدائق 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 الدرجة العلمية
رقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول على 

 اللقب

 18/1/2006في  462 مدرس مساعد 

 19/5/3013في  7520 مدرس

 24/7/2016في  9940 أستاذ  مساعد

   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة نةمهام اللج المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة ت

1 
اللجنة االمتحانية في قسم البستنة 

 وهندسة الحدائق
 سنوية الدارة االمتحانات النهائية العملية والنظرية عضو 25/12/2012في  2334

 سنوية لحل المشاكل التي تواجه الطلبة عضو 15/4/2014في  741 لجنة فرعية لحقوق االنسان 2

 سنوية االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة عضو 23/4/2014 في 803 االشراف على البحوث 3

 سنوية الدارة شؤون القسم عضو 27/10/2014في  1707 مجلس قسم البستنة وهندسة الحدائق 4

 سنوية الرشاد الطلبة تربويا عضو 6/11/2014في  1934 لجنة االرشاد التربوي 5

6 
اللجنة االمتحانية في قسم البستنة 

 هندسة الحدائقو
 سنوية الدارة االمتحانات النهائية العملية والنظرية عضو 20/11/2014في  2039

7 
في قسم لجنة الحدائق والظلة الخشبية 

 البستنة وهندسة الحدائق
 سنوية الدارة المنشآت الحقلية في القسم رئيس اللجنة 27/11/2014في  2105

 عضو 15/12/2014في  2265 لجنة استالل 8
لنظر في نسبة االستالل للبحوث المقدمة ل

 لمعامالت الترقية العلمية
 مؤقتة

9 
قسم البستنة لجنة مكافحة التدخين 

 وهندسة الحدائق
 سنوية الرشاد الطلبة بمخاطر واضرار التدخين عضو 24/3/2015في  582

10 

لجنة مناقشة بحوث تخرج المرحلة 

في قسم البستنة وهندسة الرابعة 

 الحدائق

 رئيس لجنة نباتات الزينة 23/4/2015في  107
في قسم مناقشة بحوث تخرج المرحلة الرابعة ل

 البستنة وهندسة الحدائق
 مؤقتة

 مؤقتة لمناقشة رسالة ماجستير عضو 23/6/2015في  739د.ع  لجنة مناقشة طالب ماجستير 11

12 
لجنة متابعة بحوث طلبة الدراسات 

 العليا
 سنوية تابعة سير بحوث طلبة الدراسات العليالم عضو 20/10/2015في  208

 مؤقتة التالف الدفاتر االمتحانية عضو 21/10/2015في  1939 لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية 13

 سنوية الدارة شؤون القسم عضو 5/11/2015في  2036 مجلس قسم البستنة وهندسة الحدائق 14
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15 
 اللجنة العلمية في قسم البستنة

 حدائقوهندسة ال
 سنوية الدارة الشؤون العلمية في القسم عضو 18/11/2015في  2161

16 
لجنة تدقيق وثائق طلبة الدراسات 

 العليا
 مؤقتة للتدقيق في درجات وثائق طلبة الدراسات العليا عضو 19/11/2015في  2189

 مؤقتة يةلشطب  الموجودات في الكل رئيس اللجنة 18/1/2016في  117 لجنة شطب الموجودات 17

 سنوية الدارة االمتحانات النهائية العملية والنظرية عضو 14/1/2016في  91 اللجنة االمتحانية في قسم البستنة 18

19 
لجنة مناقشة بحوث التخرج )نباتات 

 الزينة واكثار النبات(
 مؤقتة لمناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة رئيس اللجنة 24/3/2016في  62

 مؤقتة للتحقيق في بعض الشكاوي بين الطلبة عضو 11/4/2016في  737 انضباط الطلبةلجنة  20

 مؤقتة لمناقشة رسالة ماجستير عضو 10/8/2016في  774د.ع  لجنة مناقشة طالب ماجستير 21

22 
لجنة متابعة زراعة بذور اشجار 

 الغابات
 عضو 19/10/2016في  247

منوحة من لمتابعة زراعة بذور اشجار الغابات الم

 قبل جمعية المليون شجرة
 مؤقتة

23 
 اللجنة العلمية في قسم البستنة

 وهندسة الحدائق
 سنوية الدارة الشؤون العلمية في القسم عضو 7/11/2016في  2110

 مؤقتة لمناقشة رسالة ماجستير عضو ومشرف 7/12/2016في  1203ب.ت  لجنة مناقشة طالب ماجستير 24

25 

الخاصة بالدراسات  اللجنة االمتحانية

العليا في قسم البستنة وهندسة 

 الحدائق وقسم االنتاج الحيواني

 سنوية الدارة االمتحانات النهائية العملية والنظرية عضو 5/1/2017في  32

26 
لجنة جمع التوثيقات الخاصة باستمارة 

 درجة أداء االقسام العلمية
 عضو 26/1/2017في  217

ستمارة درجة أداء قسم لجمع التوثيقات الخاصة با

 البستنة وهندسة الحدائق
 مؤقتة
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة م.

 13/3/2013 محاضرة علمية هندسة الحدائق 1

2 

1 

 2/4/2014 محاضرة علمية تشجير المدن وتخفيض غاز االحتباس الحراري

3 

2 

 21/4/2015 محاضرة علمية الزراعة الحضرية واثرها في البيئة والمجتمع والغذاء

 9/4/2016 محاضرة علمية الفضاءات الخارجية، نُظم تصميمها ونباتات تنسيقها 4

 7/3/2017 محاضرة علمية شجرة المورينكا، الشجرة المعجزة، دواء وغذاء 5

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 لماجستير والدكتوراه :ا

 .Dahlia variabilis Willdتأثير التظليل في نمو وتزهير بعض اصناف الداليا  عنوان رساله الماجستير 

 وشدة المجال المغناطيسي في نمو وإزهار صنفين من نبات حلق السبع CPPUو  Brassinolideتأثير منظمي النمو  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 

 :العلمي )المنشور/المقبول للنشر(اإلنتاج 

 مكان النشر اسم البحث ينالباحث اءاسم ت

1 
 سامي كريم محمد امين

 جوفاني كوركيس عزيز

 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

للسقي بالماء المعالج  Rosa domascenaاستجابة نبات الورد الشجيري 

 مغناطيسيا  والرش بالسماد الفوسفاتي

( 2( العدد )3لوم الزراعية. المجلد )مجلة ديالى للع

 2011( 2الجزء )



 6 

2 
 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

 سامي كريم محمد امين

في نمو وتزهير نباتات حلق السبع  CPPUو  Brassinolideتأثير 

Antirrhinum majus  صنفRocket Mix 

( 2( العدد )4مجلة ديالى للعلوم الزراعية. المجلد )

2012 

3 
 الكريم عبد الجبار محمد سعيدعبد 

 سامي كريم محمد امين

والماء المعالج مغناطيسيا  في نمو وتزهير نباتات حلق  Brassinolideتأثير 

 Snapshot Mixصنف  Antirrhinum majusالسبع 

( 2( العدد )10مجلة االنبار للعلوم الزراعية. المجلد )

2012 

4 

 نسرين خليل عبد العزيز

 امينسامي كريم محمد 

 جوفاني كوركيس عزيز

 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

تأثير رش المغنيسيوم المخلبي والماء الممغنط في نمو وإزهار نباتات حلق 

 Rocket Redصنف  Antirrhinum majusالسبع 

( 3) 4المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا. المجلد 

2013 

5 

 سامي كريم محمد امين

 العزيزنسرين خليل عبد 

 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

 نوال محمود علوان

تأثير رش كبريتات الحديدوز والماء الممغنط في نمو وإزهار نباتات حلق السبع 

Antirrhinum majus  صنفSnapshot Yellow 

( 2) 5. المجلد المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا

2014 

6 

 نسرين خليل عبد العزيز

 سعيدعبد الجبار محمد  عبد الكريم

 كريمة عبد عيدان

 سامي كريم محمد امين

النباتي  للرش بمنظمي النمو (Narcissus  poeticusنبات النرجس ) استجابة

 KT–30حامض السالسيلك و 
 2015( 1) 7. مجلة ديالى للعلوم الزراعية

7 
Abdul Kareem A. J. Mohammad 

Saeed 

Effect of Nitrogen and Phosphorus Application on Growth 

and Flowering of Zinnia (Zinnia elegans) cv. Benaryʹs 

Giant Mix. 

Asian Academic Research Journal of 

Multidisciplinary. 1 (28) 2014. 

 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد 8
 نمو في السالسيلك لحامض الورقي والرش النامية القمة قرط موعد تأثير

 Double Eagle صنف .Tagetes erecta L الجعفري نبات وتزهير
 2015 قبول نشر )مجلة التقني(

9 
 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

 مريم رفعت طاهر

 Victoria( صنف ".Ranunculus asiaticus Lاستجابة نبات الراننكيل )

F1للرش الورقي بالسبيرمدين وحامض السالسيلك " 

( 2( العدد )8لوم الزراعية. المجلد )مجلة الفرات للع

2016  

10 
 عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد

 مريم رفعت طاهر

تأثير الرش الورقي بالبيوترسين وحامض السالسيلك على صفات النمو 

 Ranunculusالخضري والزهري والجذور الدرنية لنبات الراننكيل )

asiaticus L." صنف )Victoria F1" 

( العدد 43ق للبحوث الزراعية. المجلد )مجلة الزقازي

(6A )2016جمهورية مصر العربية .  
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 الثالثة نباتات طبية وعطرية 1

 الثالثة 2نباتات زينة  2

 الرابعة هندسة وتصميم حدائق 3

 الرابعة حلقات دراسية 4

 

 

شراف على رسائل الماجستير والدكتوراةاإل  

 

 عنوان الرسالة اسم الطالب ماجستير/دكتوراة ت

 مريم رفعت طاهر ماجستير 1
و  Putrescineاستجابة نبات الراننكيل للمعاملة بالمركبات عديدة األمين )

Spermidineوحامض السالسيلك قبل وبعد الحصاد ) 

 كاترين عدنان محمود ماجستير 2
وعد قرط القمة النامية والرش الورقي بحامض االسكوربيك والتايروسين في نمو تأثير م

 وتزهير نبات الداودي
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت

1    

    

    

 

 

 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 10/3/2013 كلية الزراعة /جامعة ديالى )حضور( ادارة وإنتاج محاصيل األعالف في محطات األبقار 1

 11/3/2013 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )حضور( التصحر المشاكل والحلول  2

 12/3/2013 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )حضور( في الطيور الداجنة Prebioticالحيوي مفهوم واستخدام السابق  3

 13/3/2013 كلية الزراعة /جامعة ديالى)محاضر( تصميم الحدائق 4

 18/3/2013 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )حضور( الكثافة العددية وبعض طرائق المكافحة المتكاملة لثربس البصل 5

 25/3/2013 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )حضور( التربة من الجبس في تحلل المادة العضوية وتكوين األحماض الدبالية  تأثير محتوى 6

 1/4/2013 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )حضور( اساليب اعادة تدوير المخلفات المنزلية  7

 10/4/2013 يالى )حضور(كلية الزراعة/ جامعة د استعماالت مياه الصرف الصحي وحماية البيئة 8

 2/4/2014 كلية الزراعة/ جامعة ديالى )محاضر( تشجير المدن وتخفيض غاز االحتباس الحراري 9

 6/4/2014 رئاسة جامعة ديالى )حضور( المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل  10

 21/4/2014 / جامعة ديالى )حضور(كلية الزراعة سبل تنظيم وقت المرأة الموظفة بين العمل واألسرة 11

 24/12/2014 جامعة ديالى )حضور( -كلية الزراعة  رؤى مستقبلية في تحسين األغنام المحلية  12

 22/12/2014 جامعة ديالى )حضور( -كلية الزراعة  التقنيات العلمية الحديثة والمستحدثة في تطوير زراعة الذرة الصفراء الربيعية في العراق 13

 21/4/2015 جامعة ديالى )محاضر( –كلية الزراعة  الزراعة الحضرية وأثرها في البيئة والمجتمع والغذاء 14

 5/5/2015 جامعة ديالى )حضور( –كلية الزراعة  حقوق االنسان واالتجار بالبشر 15

 6/4/2016 (جامعة ديالى )رئيس اللجنة التحضيرية –كلية الزراعة  هجرة الشباب، االسباب والمعالجات 16

 7/3/2017 جامعة ديالى )محاضر( –كلية الزراعة  شجرة المورينكا، الشجرة المعجزة، دواء وغذاء 17

 15/3/2017 (حضورجامعة ديالى ) –كلية الزراعة   18
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 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 النجازتفاصيل ا رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

1    

    

    

    

    


