
 

  cvالسيزة الذاحيو 

 

 

 االعن : ًغن ععذّى اثشاٍُن خلف العضاّي 

  اعتبر هغبعذاللقت العلوً : 

 

 الخحصيل العلمي :
  (USMدكتْساٍ علْم الحٍبح ) فغلجخ الٌجبد(/ جبهعخ العلْم الوبلٍضٌخ )  -

  كلٍخ التشثٍَ / جبهعخ دٌبلى  )ًجبد (هبجغتٍش علْم الحٍبح  -

 حٍبء هجِشٌَ ( كلٍخ العلْم / جبهعخ ثغذادالحٍبح ) ا ثكلْسٌشط علْم -

 

 : البحٌد العلميو  المنشٌره

 -:( ثحج 16)  عذد الجحْث الوٌشْسٍ -

 Petroselinum) تبحٍش الكخبفخ الٌجبتٍخ ّالتغوٍذ الٌتشّجًٌٍ فً صفبد الٌوْ للوعذًْط -1

Sativum L. )  
العٍَ فً االثقبس فً هعبلجخ التعقٍذاد الوشضٍَ الٌبتجخ عي االصبثَ ثفبٌشّط الحوى الق -2

 هحبفضخ دٌبلى ّتقٍوِب ثأعتخذام الفحْصبد الجبٌْكٍوٍبئٍَ.

   

 Trigonela  foenum )تبحٍش ًْع التشة ّالتغوٍذ العضْي فً ًوْ ّحبصل ًجبد الحلجَ -3

graecum  L.) 

تبحٍش الوغتخلصبد الوبئٍخ ّالكحْلٍخ لٌجبد الٍْكبلجتْط فً اًجبد ًّوْ ّحبصل ًجبد  -4

 .1-( صٌف توْص (.Triticum aestivum   Lالحٌطَ 

 

 

5-EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF Biochar ON 

ACTIVITY OF ROOT- NODULES BACTERIA Rhizobium 

leguminosarum AND GROWTH OF LEGUME PLANT Vicia faba L. 

 

6 -Effect of Gibberellic Acid, Proline and Humic Acid on The Yield and 

Chemical Composition of (Zea Mays L.) Cultivar (Fajir-1(. 

 

7-The role of soil properties and it’s interaction towards quality plant   

Fiber : A review . 

 

8-Isolation and Identification of Aspergillus species in some types of 

spices. 

 

9- Removal of Toxic Copper Ions from Contaminated Water and 

Preparation of Rodenticide from the Residues Accessing to Zero Residue 

Level (ZRL). 

 

 



10- Effect of the Organic Fertilization by Using Home Tea Residues 

and the Bio Fertilization with Aspergillus niger Fungus on the 

Growth and Yield of Chili Pepper (Capsicum annuam). 

 

11- A comparative study of the phenolic compounds of some 

Brassicaceae taxa by High-performance liquid chromatography (HPLC) 

technique. 

 

12- effect of gibberellic acid and proline on vegetative characteristic of 

Zea Mays cultivar (FAJAR-1(. 

 

13-  Isolation and Identification of Aspergillus Species in Some Types of 

Spices . 

                                            

14- Estimation of phenolic compounds and evaluation of their antioxidant 

activity of some parts of the orange plant (Citrus sinensis L.). 

 
15-Effect of Organic Fertilization with Humic Acid and Foliar Spraying with 

Bread Yeast Extract on the Growth and Yield of the Solanum Melongena L. 

 

 
16-The Allelopathic Effect Of The Mentha Longifolia Aqueous Extract On The 

Germination And Growth Of Cicer Arietinum L. 

 

 :المشاركاث العلميو 

للعبم  الطت الجٍطشي فً جبهعخ ثغذاد كلٍخ  فً العبشش فً الوْتوش العلوً كجبحج خوشبسكال -

2212 

 2212للعبم  فً الوؤتوش العلوً العبشش للجحْث الضساعٍخ فً جبهعخ ثغذاد كجبحج وشبسكخال -

وٍخ كوحبضشح فً كٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ ّكلٍخ التشثٍخ االعبعٍخ/ هشبسكخ فً ًذّاد عل -

 2جبهعخ دٌبلى فً تخصصً, عذد 

الوشبسكخ فً الْسػ العلوٍخ كوحبضشح فً كل هي كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ ّكلٍخ التشثٍخ  -

 4االعبعٍخ/ جبهعخ دٌبلى, عذد 

 

 : االمجاالث الخي عملج فيي
 

  تذسعٍخ فً قغن علْم الحٍبح/ كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ/ جبهعخ دٌبلى:  2222 -

 سئٍظ قغن العلْم / كلٍخ التشثٍخ االعبعٍخ/جبهعخ دٌبلى للعبم الذساعً : 2212  -

هقشسح للذساعبد العلٍب فً قغن علْم الحٍبح/كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ/ : 2212ّ 2212 -

 جبهعخ دٌبلى للعبهٍٍي 

/ جبهعخ  للعلْم الصشفخقغن علْم الحٍبح للذساعَ الوغبئٍَ / كلٍخ التشثٍَ  هقشسح: 2212 -

 للعبم  دٌبلى

 كلٍخ التشثٍَ / جبهعخ دٌبلى / فً قغن االداسٍعول ّضٍفً  -

 

 قمج بخدريسيا:المٌاد الخي 



 

 فً قغن الجغشافٍَ / كلٍخ التشثٍَ / جبهعخ دٌبلى تلْثالجٍئخ ّالهبدح   -

/  للعلْم الصشفخ / كلٍخ التشثٍَ علْم الحٍبحفً قغن  فغلجخ الٌجبددح هبهبدح الجٍئخ ّالتلْث ّ -

 جبهعخ دٌبلى 

 / جبهعخ دٌبلى االعبعٍخ / كلٍخ التشثٍَالعلْمفً قغن  علن الٌجبد العبمهبدح هبدح التصٌٍف ّ -

 ًجبتبد طجٍخ / طلجخ دثلْم عبلً/ قغن علْم الحٍبح/ كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ -

 كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ/ قغن علْم الحٍبح/طلجخ دكتْساٍ/ْهبدح ُشهًْبد ّهٌظوبد ًو -

 

 :االشزاف على الطلبت

ٌخ ّلغب 2226هي العبم  ( طبلت هي طلجخ الجكلْسٌْط52االششاف على ثحْث تخشد)  -

 فً كل هي كلٍخ التشثٍخ للعلْم الصشفخ ّكلٍخ التشثٍخ االعبعٍخ/ جبهعخ دٌبلى 2221

 

 دكتْساٍ 1هبجغتٍش , 2دثلْم,  2طالة هي طلجخ الذساعبد العلٍب:  5االششاف على  -

 

 

 :غاث الخي اجيدىا لال

 اللغَ العشثٍَ  -

 اللغَ االًكلٍضٌَ  -

 (22231222222الوْثبٌل :  )   سقن الِبتف :

 

   comgmail@ naghamsa3doon.   : زيد االكخزًنيالب

 

  1226هحل ّتبسٌخ الْالدٍ : العشاق / ثغذاد 

 عكي االعبتزح فً كبطْى الشحوخ/ ثعقْثخ/ دٌبلىعٌْاى الغكي : 

 الحبلَ االجتوبعٍَ : هتضّجَ 

 

 


