
 السيرة العلمية

 

 

 رهف وائل محمود عطار باشي االسم الثالثي واللقب:

 

 ابن الهيثم/جامعة –كلية التربية للعلوم الصرفة -2001-2000بكالوريوس علوم  في علوم الحياة الشهادة الحاصل عليها:

 بغداد                                

  ابن الهيثم/جامعة بغداد–كلية التربية للعلوم الصرفة -2004ماجستير علوم في علوم الحياة                           

 9776العدد  2004\6\27بتاريخ  

 

 نبات–علوم حياة  االختصاص العام:

 فسلجة النبات االختصاص الدقيق:

        استاذ مساعد      اللقب العلمي:

 5298العدد  2017-2-20الجامعي بتاريخ  االمر 2016-2-22  :تاريخ الحصول على اللقب

 المواد التي قام بتدريسها: فسلجة النبات العملي

                  مشاريع بحث التخرج للطلبة 

                              

 البحوث:

 Sweet basil*تاثير منظمي النمو الجبرلين واالوكسين في نمو ومحتوى اوراقه من الزيوت الطيارة لنبات الريحان 1

(Ocimum basilicum)L. 

 وفاق امجد القيسي، رهف وائل محمود

 جامعة بغداد-مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

 2009(4)22المجلد

 Matricaria chamomilla*تاثير موعد الزراعة وتركيز الجبرلين في النمو والمادة الفعالة لصنفين من نبات البابونج2

L. 

 القيسي،عادل يوسف نصر هللا،رهف وائل محمود،عباس حسين جاسموفاق امجد 

 مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية/جامعة بغداد

 2009(4)22المجلد



 Eruca sativa*تاثير تركيز الجبرلين في الصفات الخضرية والعناصر المعدنية لنبات الجرجير3

 رهف وائل محمود

 امعة المستنصريةمجلة كلية التربية االساسية /الج

 2010(63)16المجلد

 Nigella sativaومستخلص بذور الكمون في انبات البذور ونمو بادرات نبات الحبة السوداءC*تاثير الجبرلين وفيتامين 4

L. 

 وفاق امجد القيسي،رهف وائل محمود،سهى ضياء تويج

 2010-مجلة جامعة كربالء /عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي السادس للجامعة 

ونمو بادراته وتاثيرها في النمو   Raphanus sativus*تاثير بعض المستخلصات النباتية في انبات بذور الفجل 5

 Rhizoctonia solaniالسطحي للفطر 

 وفاق امجد القيسي،رهف وائل محمود،اطياف سعيد 

 مجلة بغداد للعلوم/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد

 2011(1)8المجلد 

 Triticum astivum*تأثير اختالف موعد الزراعة والصنف في بعض صفات مكونات الحاصل لنبات القمح 6

 رهف وائل محمود

 مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية /جامعة بغداد

 2011(3)24المجلد 

  Pisum sativum*تأثير مستخلص اكليل الجبل وورق الغار في إنبات بذور ونمو بادرات نبات البزاليا7

 وفاق امجد القيسي، رهف وائل محمود، ايمان حسين الحياني

 مجلة كلية التربية االساسية /جامعة المستنصرية

 2013(79)19المجلد 

  Spinacia deracea*تاثير اوراق التين والزيتون كسماد عضوي في نمو نبات للسبانخ 8

 وفاق امجد القيسي،عبير محمد يوسف،رهف وائل محمود

 ة العلوم الحديثة والتراثيةمجل

 2013(3)1المجلد 

www.jmsh.eu 

  .Pisum sativum L*تأثير بعض مستخلصات النبات في نمو وحاصل نبات البزاليا9

 رهف وائل محمود

 مجلة كلية التربية األساسية / الجامعة المستنصرية

http://www.jmsh.eu/


 2013(77)19المجلد 

 Fabaceae*تأثير ماء زمزم ومستخلصي جذور الزنجبيل وثمار الكمون في إنبات بذور ونمو بادرات العائلة البقولية 10

 وفاق امجد القيسي، ايمان حسين الحياني، رهف وائل محمود، سهاد سعد يحيى

 مجلة كلية التربية األساسية / الجامعة المستنصرية

 2013(77)19المجلد 

  Cicer arietiumالثوم وجذور الزنجبيل في نمو وحاصل نبات الحمص*تأثير مستخلص 11

 وفاق امجد القيسي ،رهف وائل محمود ،ايمان حسين الحياني

 مجلة بغداد للعلوم/جامعة بغداد 

 2013(4)10المجلد 

لسطحي والنمو ا  Lycopersicon esculentum*تأثير البرولين واالسبرين في انبات بذور ونمو بادرات الطماطة 12

  Fusarium oxysporumللفطر 

 وفاق امجد القيسي،رهف وائل محمود،اطياف سعيد حميد

 مجلة بغداد للعلوم/جامعة بغداد

 2014(2)11المجلد 

 Vicia faba*تاثير حليب جوز الهند ومستخلص اوراق الياس في نمو وحاصل نبات الباقالء13

 زينب عباس الكبيسيوفاق امجد القيسي,رهف وائل محمود,سناء عبد حمود و 

 الجامعة المستنصرية  \مجلة علوم المستنصرية

 2015(1العدد ) 26المجلد 

 Vicia faba*تاثير مستخلص خليط االزهار )البابونج والخزامي والورد( في نمو وحاصل نبات الباقالء 14

 رهف وائل محمود

 كلية مدينة العلم الجامعة\مجلة كلية مدينة العلم الجامعة 

 2015( 1العدد) 7المجلد 

 Hordeum vulgare*تاثير مستخلص قشور البرتقال والليمون الصناعي في نمو وحاصل نبات الشعير 15

 وفاق امجد القيسي ,ايمان حسين الحياني ,رهف وائل محمود

 الجامعة المستنصرية\مجلة كلية التربية االساسية

 2015( 88العدد) 21المجلد 

 Zea mays*تاثير بيروكسيد الهيدروجين وحامض اليوريك في انبات بذور ونمو بادرات نبات الذرة الصفراء 16

 رهف وائل محمود



 ابن الهيثم\كلية التربية للعلوم الصرفة\مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

 2016(1العدد) 29المجلد 

 

 كتب الشكر والشهادات التقديرية

 

 2/5/2010-1تقديرية ومشاركة للمؤتمر العلمي السادس لجامعة كربالء،*شهادة 1

كلية العلوم         /2013اذار//28-26*شهادة مشاركة في المؤتمر النسوي العلمي الثاني للمراة والعلوم في العراق للفترة2

 للبنات /جامعة بغداد

في كلية التربية ابن الهيثم،قسم علوم الحياة   Electrophoresisو PCR*شهادة مشاركة في ورشة العمل تقنية استخدام 3

13-15/5/2012 

 

 كتب الشكر

 QS*كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراء لحصول جامعة بغداد على مراتب متقدمة وفق تصنيف 1

 10262\69\العدد م.ر.و. 2016\8\18بتاريخ 

 الهيثم للجهود المبذولة في دعم معرض الزهور ابن \*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة2

 2638العدد  2016\5\18بتاريخ 

ابن الهيثم للجهودالمبذولة في لجنة متابعة معرض الزهور \*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة3

 واالكسسوارات الزراعية

 2222العدد 2016\4\28بتاريخ 

 ابن الهيثم المشاركة بمهرجان الزهور السنوي\التربية للعلوم الصرفة *كتاب شكر وتقدير من عميد كلية4

 2418العدد  2016\4\28بتاريخ 

للعام الدراسي  ابن الهيثم للجهود المبذولة والمتميزة\*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة 5

2014_2015 

 2421العدد  2015\4\28بتاريخ 

ابن الهيثم للجنة االمتحانية للدراسة االولية للعام الدراسي \عميد كلية التربية للعلوم الصرفة *كتاب شكر وتقدير من6

2014-2013 

 4890العدد   2014\10\12بتاريخ 

الخدمي ابن الهيثم للجهود المبذولة في احتفالية المختبر \* كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة7

 المركزي

 1991العدد  2014\4\10بتاريخ 



 2013-2012*كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد للجان االمتحانية للعام الدراسي 8

 7763العدد  2014\3\23بتاريخ 

 *كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتقدم للبحوث العلمية 9

 301\د\7\6العدد  2014\2\24بتاريخ 

-2011للعام الدراسي ابن الهيثم رفع المستوى العلمي للكلية \ير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة* كتاب شكر وتقد10

2012 

 8121العدد  2013\10\21بتاريخ 

ابن الهيثم لالعداد لمعرض الزهور والمعرض البيئي ليوم \* كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة 11

 العلم

 2714العدد  2013\5\22بتاريخ 

 2013-2012ابن الهيثم للجنة االمتحانية للدراسة االولية \*كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية للعلوم الصرفة 12

 3328العدد  2013\6\30بتاريخ 

 للتدريسين  116كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد بدورة التاهيل التربوي *13

 520العدد  2009\4\28بتاريخ 

 االضافة حضور العديد من الندوات والمحاضرات العلمية داخل العراق*ب

 

 

 

 

  


