
 السيرة الذاتية

 

األسم:        صالح يوسفابراهيم مها    

زراعة أنسجة نباتية التخصص:  

تدريسي : الوظيفة  

مدرس  : الدرجة العلمية    

.اوال: المؤهالت العلمية   

 الدرجة العلمية الجامعة الكلية التاريخ
 بكالوريوس بغداد الزراعة 1989
 الماجستير بغداد الزراعة 2009
 الدكتوراه بغداد الزراعة 2015

 

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي.

الى -الفترة من   ت الوظيفة الجهة 
 1 مهندس زراعي رئاسة جامعة بغداد   2009-1990

 2 مدرس رئاسة جامعة بغداد 2009
الى االن -2016 معهد الهندسة الوراثية والقنيات  

 اإلحيائية للدراسات العليا
  مدرس

 

 

 

 



التدريس الجامعي .ثالثا:   

الى -الفترة من   ت الجهة ) المعهد / الكلية( الجامعة 
الى االن -2016 معهد الهندسة الوراثية  بغداد 

والقنيات اإلحيائية للدراسات 
 العليا

1 

    
 رابعا: المناصب التي شغلها في التعليم العالي .

الى -الفترة من   ت الوظيفة 
رئاسة جامعة بغداد \البستنة مديرة شعبة  2006-1990       1 
رئاسة جامعة بغداد  \مديرة شعبة البستنة  2009- 2012       2 

/  معهد الهندسة الوراثية والقنيات اإلحيائية للدراسات العليا 2018-الى االن المكتبة مديرة              3 
 خامسا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  .

 ت القسم المادة السنة
 1 الهندسة الوراثية زراعة أنسجة نباتية 2018
 2 الهندسة الوراثية نباتات طبية 2018
 3 الهندسة الوراثية زراعة أنسجة نباتية 2019
 4 الهندسة الوراثية نباتات طبية 2019

 

 

 سادسا: )األطاريح , الرسائل( التي اشرف عليها.

 ت اسم األطروحة او الرسالة القسم السنة
تأثير العوامل البيئية )ملحي , مائي وضوئي (  دبلوم 2018

 في تكوين تقاوي البطاطا
  Solanum tuberosum L. خارج الجسم

 الحي .

 

1 



 سابعا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:

 ت العنوان السنة مكان انعقادها نوع المشاركة
     
     
     
     
     
     
     

 ثامنا: الدورات المشارك فيها.

 داخل العراق خارج العراق
  
2010مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين الجدد   
 Google scholar  2016  مشارك في دورة  
  
  
  
  

 تاسعا : األنشطة العلمية االخرى.

معهدلخارج ا معهدداخل ال   
 عضو لجان مناقشة لنيل شهادة دبلوم عالي 

 وماجستير
 عضو لجنة امتحانية 
 مقوم علمي ألبحاث علمية  
  
  



 عاشرا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجنمع او تطوير التعليم.

 ت اسم البحث محل النشر السنة
2014 

 
مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية

8(2: )133- 141  

 

تأثير ظروف الزراعة في نجاح التركيب الدقيق  

 لألجاص خارج الجسم الحي 

 

1 

2014 

 
مجلة ديالى للعلوم 

-142( 2)8الزراعية 

150  

 

تأثير البراسينواليد والبنزل أدنين واألوكسينات في إكثار 
 أصلي األجاص مايروبالن وكارنيم خارج الجسم الحي 

 

 

2 

2018 

 
Research 

Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical 

Sciences 

(RJPBCS) 

 

The production of Abrus precatorius plants 
by In vitro micropropagation 

 

3 

2016 

 

International 

Journal of 

advanced research 

(IJAR) 

 

MULTIPLICATION OF NEMAGUARD AND 
MARIANA ROOTSTOCKS: INFLUENCE OF 

CYTOKININS AND ADENINE SULFATE AND 
THEIR CONCENTRATIONS. 

 

4 

2016 

 

OSR Journal of 

Agriculture and Ve 

terinary Science 

(IOSR-JAVS) 

 
 

Indole-3-Butyric Acid and Naphthalene Acetic 
Acid Impacts on in Vitro Rooting of Mariana 
and Nemaguard Rootstocks 

 

 



2018 

 

 

Journal of 

Research in 

Ecology 

  

Rapid in vitro regeneration of Geranium herb 

robertianum - a valuable medicinal 
 

 حادي عشر: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.

  نقابة المهندسين الزراعيين 

 ثاني عشر : كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير.

المانحةالجهة  السنة  ت كتب الشكر او شهادة التقدير 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
    

 ثالث عشر : الكتب المؤلفة او المترجمة.

 ت اسم الكتاب سنة النشر
   
   
   
   
   

 رابع عشر : اللغات 

 العربية 
 األنكليزية 


