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                                                                                                               -المعلومات المطلوبة :

 -: األساسيةالمعلومات  -:أوال

 علً كحٌط موسى الكرٌطً سالم -االسم الرباعً واللقب :

 ذكر   -الجنس :

  8988/  8/  9ً ف بابل -محل وتارٌخ الوالدة :

 07800906976 -رقم الهاتف :

  kraidys19@gmail.com -عنوان البرٌد االلكترونً :

  -: البطاقة الوطنيةهوية 

  2088 / 5/  29فً  مدٌرٌة الجنسٌة العامة /بابل -: أحوالصادر من دائرة             288884988891 -الرقم :  

  -:جواز السفر

  2088/  8/  4فً  بابل -صادر من  مدٌرٌة جوازات :                A13981278 -الرقم :

  ندى عماد جهاد  -اسم الزوجة :               متزوج   -الحالة االجتماعية :

 -التعين:

 جامعة بابل  2082/  8/  80فً  608/ مالك -الجامعً : األمررقم 

 المباشرة 

 ) كلٌة الزراعة / جامعة بابل (  2082/  8/  86 -: مراألتارٌخ 

  ة القاسم الخضراءجامعقلٌة / كلٌة الزراعة / قسم المحاصٌل الح -دائرة العمل :            كتوراةد -الشهادة :

 

 اليوجد -المناصب التي تقلدها :

 

 الشهادات  -ثانيا :

 التخصص الدقيق          الجهة المانحة                     التخصص   الشهادة العلمية         تاريخ الحصول عليها                

 محاصٌل حقلٌة     علوم زراعٌة                         ابلكلٌة الزراعة / جامعة ب                    2010              -:سبكالورٌو

 محاصٌل حقلٌة  إنتاج محاصٌل حقلٌة               كلٌة الزراعة / جامعة بغداد                       2087                 -: ماجستٌر

 تكنلوجٌا بذور      محاصٌل حقلٌة                 جامعة بغداد /كلٌة الزراعة                   دكتوراه                  -الدكتوراه:

 

mailto:kraidys19@gmail.com


 2 

  -عنوان رسالة الماجستير :

  vulgare L. Hordeumالشعير تأثير االجهاد المائي والملحي في انبات ونمو وحاصل            

تقنين االسمذة الكيميائيت بمستخلص الطحالب البحزيت وحامض الهيىميك  -للدكتوراه: األطروحةعنوان  

 واثزه في نمى وحاصل وجىدة البذور لبعض اصناف الزس
 

 -:األلقاب العلمية والعناوين الوظيفية  -ثالثا:

 اللقب العلمي
تاريخ الحصول على 

 اللقب
 األمر إصدارجهة  األمرتاريخ  األمررقم  الجهة المانحة للقب

 00/4/2087 8587 جامعة القاسم الخضراء 00/4/2087 مدرس مساعد
 جامعة القاسم الخضراء

 

 جامعة القاسم الخضراء 29/7/2020 8868 جامعة القاسم الخضراء 20/4/2020 مدرس

 

 البحوث المنشورة  -خامسا :

 الصفحة اإلصدارسنة  اجمللد اجمللة خصصالت عنوان البحث ت
تاثٌر معامالت الري وحامض السالسلٌك  8

فً بعض الصفات الخضرٌة والفسلجٌة 

 لمحصول الحنطة

 إنتاج

محاصٌل 

 حقلٌة

مجلة كربالء للعلوم 

 الزراعٌة
 800 – 828 2086 8عدد  4مجلد 

2 Effect of Nitrogen fertilizer 

and irrigation management on 

yield of mungbean (Vigna 

radiata L.) under climatic 

conditions of middle Iraq 

إنتاج 

محاصٌل 

 حقلٌة

Plant Archives 

 8640-8607 2020 8العدد  20مجلد 

 

 


