
 انغُشح انزاتُخ:

 االعى:عًُشح يؤَذ َبعٍُ احًذ-1

samirka_66@yahoo.com  

 االشتشاك فٍ كىكم عكىنش:

samirka.2009.m@gmail.com  

جبيعخ  15/8/1991ثكبنىسَىط عهىو انحُبح ثتبسَخ -1:انحبصم عهُهب ادانشهبد-2

 ثغذاد/كهُخ انعهىو.

اثٍ -يٍ كهُخ انتشثُخ 2/7/2008ثتبسَخ ,/َجبد حُبح /عهىويبجغتُش عهىو-2

 انهُخى/جبيعخ ثغذاد.

 االنقبة وتبسَخ انحصىل عهُهب:-3

 5/11/2008يذسط يغبعذ ثتبسَخ -ا

 5/11/2011يذسط ثتبسَخ -ة

 27/4/2015اعتبر يغبعذ ثتبسَخ -د

 . 1/9/2002***تبسَخ انتعٍُُ 

 اثٍ انهُخى-نهعهىو انصشفخ**يكبٌ انعًم:كهُخ انتشثُخ 

 

 :كتت انشكش وانتقذَش-4

 

كتبة شكشيٍ قجم سئُظ جبيعخ ثغذاد أ.د.يىعً جىاد انًىعىٌ :سقى وتبسَخ انكتبة -أ

 28/4/2009فٍ  521

كتبة شكش يٍ قجم انعًُذ أ.د.عجذانججبسعجذ انقبدسيخهص :سقى وتبسَخ انكتبة -ة

 4/11/2010فٍ  4725

 2/1/2012فٍ 6أ.و.د.خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة  كتبة شكش يٍ قجم انعًُذ-د 

فٍ  3328كتبة شكش يٍ قجم انعًُذ أ.و.د.خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة -ء

30/6/2013 

mailto:samirka_66@yahoo.com
mailto:samirka_66@yahoo.com


سقى وتبسَخ :شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ ا.د.عجذ انججبس عجذ انقبدس يخهص  ِ=كتبة

 4/11/2010فٍ  4725انكتبة 

بفبح يٍ قجم انعًُذ ا.و.د.خبنذ فهذ:سقى وتبسَخ انكتبة كتبة شكش وتقذَش ويُح يك-6

 .21/10/2013فٍ  8121

كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم سئُظ جبيعخ ثغذاد ا.د.عالء عجذ انحغٍُ عجذ -7

 . 23/3/2014فٍ  7763انشعىل:سقى وتبسَخ انكتبة 

 2418كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ ا.و.د.خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة-8

 . 28/4/2015فٍ

فٍ  2421كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ ا.و.د.خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة-9

28/4/2015 . 

فٍ 316ة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ ا.و.د.خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة بكت-10

22/1/2015 

خهُم  كتبة شكش وتقذَشيٍ قجم يغبعذ سئُظ انجبيعخ نهشؤوٌ االداسَخ ا.د.سَبض-11

 .2016خًبط 

 فٍ 1312كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ أ.د. خبنذ فهذ عهٍ:سقى وتبسَخ انكتبة-12

28/2/2018 . 

كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ أ.د. حغٍ أحًذ حغٍ :سقى وتبسَخ انكتبة  -13

 6/9/2018فٍ  4713

كتبة شكش وتقذَش يٍ قجم انعًُذ أ.د. حغٍ أحًذ حغٍ :سقى وتبسَخ انكتبة  -14

 19/11/2018فٍ  6381

 

 يشبسكخ انُذواد وانًؤتًشاد.

-13شهبدح يشبسكخ حعىس يؤتًش اثٍ انهُخى انعهًٍ انذونٍ االول انًُعقذ ثتبسَخ -1

 . 2017كبَىٌ االول  14

يخ ) انتغُشاد انجُئُخ وانًُبخُخ فٍ شهبدح يشبسكخ حعىس انُذوح انعهًُخ انًىعى-2

 .فٍ كهُخ انهُذعخ انخىاسصيٍ/جبيعخ ثغذاد. 31/10/2017انعشاق وانعبنى( ثتبسَخ 



 ح يشبسكخ حعىس وسشخ انعًم انًقبيخ فٍ كهُخ انتشثُخ نهعهىو انصشفخ/اثٍ شهبد -3

انعبنًُخ( انهُخى ثعُىاٌ )تطىَش انُشش فٍ انًجالد انعبنًُخ انذاخهخ ظًٍ انًغتىَبد 

 . 27/12/2017ثتبسَخ 

 ععى فٍ جًعُخ انُهشٍَ انذونُخ نهعهًبء انعشاقٍُُ. -4

Michigan USA 2017 

. 

 

 اعًبء انًىاد انتٍ قبو ثتذسَغهب:-5

حُبتُخ  -4تششَح َجبد عًهٍ, 3فغهجخ َجبتُّ عًهٍ.-2احُبء يجهشَّ عًهٍ. -1

 انعًهٍ. عهى انىساحخ 6-انُظشٌ خهُخ انحُبتُخ  5-عًهٍانانخهُّ 

 

 االششاف عهً  عذد يٍ يشبسَع انجحىث  نطالة انًشحهّ انًُتهُخ . االششاف:-6

 يُبقشخ عذد يٍ انغًُُُبساد نطالة انذساعبد انعهُب. -7

  2013-2009عُىاد يٍ عبو  5ععى فٍ انهجُخ االيتحبَُخ نًذح -8

نهعبو  واَعب ععى فٍ نجبٌ اخشي يخم نجُخ تقُُى االداء ونجُخ انتصُُف انىغٍُ

2018 . 

 

 انجحىث انًُشىسح:-9

/تأثٌر مستوٌات مختلفة من سمادي الٌورٌا والسوبر فوسفات فً بعض الصفات 1

 )مشترك(المظهرٌةوالفسلجٌة لنبات الحلبة.

 .2010انعذدانشاثع  عهًٍ /-يُشىس فٍ يجهخ جبيعخ كشثالءانًجهذ انخبيٍ 

تبحُش تذاخم حبيط انججشنٍُ وعًبد انُىسَب فٍ ثعط انصفبد  انًظهشَخ وانفغهجُخ نُجبد  /2

 ( )يشتشك((.Trigonellafoenum-graecum Lانحهجخ 

 2011يُشىس فٍ يجهخ انفشاد نهعهىو انضساعُخ /انًجهذ انخبٍَ/انعذد انشاثع 



لنبات تأثٌر تداخل حامض الجبرلٌن وسماد الٌورٌا فً بعض صفات النمو -/3

 الحلبة.)مفرد(

(Trigonella foenum graecum L.) 

 .2011/ 2/انعذد24يُشىس فٍ يجهخ اثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ وانتطجُقُخ انًجهذ  

 

ثحج:دساعخ تبحُش انًشكجبد يتعذدح انفُُىل انًغتخهصخ يٍ ثزوس انعُت عشاقُخ انًُشب عهً  -4

تشاَغفُشَض فٍ انفئشاٌ انًصبثخ  -أط-انكهىتبحبَىٌ يغتىَبد انكهىكىصوانًبنىَذاٌ انذَهبَذ وفعبنُخ

 ثبنغكشٌ انًحج.)يشتشك(

 .2012.عُخ 2/انعذد9يُشىس فٍ يجهخ ثغذاد نهعهىو/انًجهذ 

                                              تركٌز حامض الجبرٌلٌك ومستوى السماد الفوسفاتً وتداخالتهما فً بعض                                                              تاثٌر -5

()الصنف .Trigonella foenum graecumL مؤشرات النمو لنبات الحلبة)

 ) بحث مشترك( المحلً(

 

 2012/عهًٍ.2/انعذد10يُشىس فٍ يجهخ جبيعخ كشثالء انعهًُخ/انًجهذ

 

 

 باتدور حامضً الجبرٌلٌك والبرولٌن فً محتوى بعض العناصر الصغرى لن -6

Peas (Pisum sativum)بحث مفرد(البزالٌا( . 

 مجلة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة والتطبٌقٌة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة إبن

 .7112(علمً .7) 75الهٌثم جامعة بغداد .  المجلد            

 

. )بحث تأثٌر مستخلصات بذور الحلبة على البكترٌا المعزولة من اللحوم واالسماك -5

 Effect of (Trigonella foenum graecum)Seed Extracts-مشترك(

against Tested Bacteria Isolated from Meat and Fish. 

 .7113(1) 5المجلدجهة النشر:مجلة مدٌنة العلم/كلٌة مدٌنة للعلم للجامعة.

 



تأثٌرتراكٌز مختلفة من حامضً الجبرلٌن والبرولٌن فً نمو وانتاجٌة نبات  -6

 )بحث مشترك( (.Pisum sativum L)لبزالٌاالبزالٌا.

 .7114(7)11المجلد جهة النشر:مجلة بغداد للعلوم/كلٌة العلوم للبنات.

 

والفٌرتٌن ومتغٌرات وهورمون الباراثاٌرود  13-تقدٌر مستوٌات االنترلوكٌن  -7

 راقٌٌن مصابٌن بالفشل الكلوي المزمن.عكٌموحٌوٌة اخرى فً مصل دم رجال 

 

 April 11(7( 35-52ة / جامعة دٌالى. مجلة دٌالى للعلوم الصرف ة النشر.جه

2017/ 

 

تاثٌر الفحم المنشط على  ادمصاص منظمات النمو وعالج ظاهرة االسمرار فً  -10

 خارج الجسم الحً  Phoenix dactylifera L.فسائل نخلة التمر صنف الزهدي 

In vitro . 

-72المجلد –ساسٌة /الجامعة المستنصرٌة مجلة كلٌة التربٌة اال جهة النشر.

 . 7116-111العدد

  


