
 .C.Vالسٌره الذاتٌه 

 

  Khalil faraj jabur Alkhafajiخلٌل فرج جبر الخفاجً -االسم الثالثً واللقب:

 ماجستٌر -الشهاده :

                                 3981اٌار   -تارٌخ الحصول على الشهاده :

 استاذ مساعد -اللقب العلمً :

 علوم زراعٌه / غابات -التخصص العام :

 تنمٌة غابات / مشاتل -التخصص الدقٌق :

  -:المناصب

ً سعد للفتره من  -3 ً الفنً بن الى  4/6/3981معاون مسؤول متابعه المعهد الزراع

3/9/3981 

ً سعد  -2 ً بن  3981رئٌس فسم المحاصٌل الحقلٌه المعهد الزراعً الفن

ً شطره للفتره من  -1 الى  3981/ 22/31رئٌس قسم البستنه  المعهد الزراعً الفن

6/31/3986 

ً الفنً شطره للفتره من  رئٌس قسم اال نتاج النباتً -4 الى  24/8/3987المعهد الزراع

34/8/3998 

ً شطره للفتره  -5  29/8/3998رئٌس قسم المكائن والمعدات الزراعٌه للمعهد التقن

 5/33/2111الى

 -المقررات الدراسٌه التً قمت بتدرٌسها :

 3981ٌنه وهندسة حدائق , تصمٌم وتلٌل تجارب لقسم البستنه للفتره من ,مشاتل, نباتات ز  -3

 3987الى 

نباتات زٌنه وهندسة حدائق , زراعة انسجه ,عناٌة وخزن لقسم االنتاج غابات, مشاتل , -2

ً للفتره من  ولحد االن 3987النبات

 اكثر من عشرة مؤتمرات بصفة باحث اومشارك-: والحلقات والورش المؤتنرات والندوات

 واكثر من خمسون ورشه ودوره وحلقه

 -:كتب  الشكر وشهادات التقدٌر 

 



 3988شكر من وزٌر التعلٌم العالً للجهد المبذوله فً االمتحانات المركزبه  -3

 

 2111 شكر من وزٌر التعلٌم العالً للحهد المبذوله لرئاسة القسم -2

ً لقب االستاذ االول شهادة تقدبرٌه-1 ً لحصول  2111من رئٌس هٌئة التعلٌم التقن

 2111سنه فً الهٌئه  25شهادة تقدٌرٌه الستمرار خدمه اكثر من -4

 3991و  3989شهادات تقدٌرٌه من وزٌر الزراعه لمشاركتنا فً المعرض الزراعً -5

 3995شكر وتقدٌر من رئٌس هٌئة المعاهدالفنٌه -6

 2111س هٌئة المعاهدالفنٌه شكر وتقدٌر من رئٌ -7

 2113شكر وتقدٌر من رئٌس هٌئة المعاهدالفنٌه  -8

ً شطره -9  اكثر من ستون شكر وتفدٌر من المعهد التقن

 القطر شاركت فً اكثر من ثالثون دوره فً المعهد والهٌئه والوزاره داخل وخارج -الدورات:

 :اللجان 

 3991- 3985الجنه االستشارٌه للخطة الخمسٌه للبحوث الزراعٌه عضو -3

 3986- 3981عضو اللجنه االستشارٌه القسام البستنه واالنتاج النباتً-2

 2111-  3987عضو اللجنه القطاعٌه الزراعٌه -1

 2111-3984عضو اللجان االمتحانٌه -4

 قٌه على مستوى المعهدرئاسة وعضوٌه كثٌر من اللجان العلمٌه واالدارٌه والتحقٌ-5

 البحوث المنشوره

 سنة النشر                    محل النشر                                                   اسم البحث

 3989لٌم فً الصفات       مجلة البحوث التقنٌه          تاثٌر طول القصبه وموغد التق-3

 العدد الرابع والخامس               الكمٌه لثمار الغنب  دٌس العنز        

 3989تاثٌر موعداخذ العقل ونوعهاغلى نمو             مجلة البحوث التقنٌه                -2

 وتجذٌر عقل الرمان                                العدد الثانً    

 3989         تاثر طرق ومواعٌد الزراعه على                      مجلة زراعة الرافدٌن -1



 2مجلد 4العدد  نمو شتالت الصنوبر  

 3989تاثٌر اعماق النثر ومواد التغطٌه                    مجلة البحوث التقنٌه                 -4

 العدد الثانً         على نمو شتالت السبحبح                     

 3991دراسة اولٌه عن امكانٌة                              مجلة البحوث التقنٌه                 -5

 8انتاج ثالثة انواع من شجٌرات المسكات            العدد  

 3991مجلة زراعة الرافدٌن                     تاثٌر طرق ومواعٌد النثر فً نمو شتالت  -6

 السرو الغمودي  

 2132دراسة اولٌة لمدى مالئمة نباتات الطاقة البدٌله    محلة البخوث التقنٌه            -7

 4فً مدٌنة الشطره                           العدد 

 21 34تاثٌر نوع الوسط ومواد التغطٌه لنمو        مجلة ذي قار للبحوث الزراعٌه         -8

 1مجلد  3ا                                 العددبادات الجاتروف 

 3991تاثٌر مواعٌد واوساط النثر على انبات        مجلة البحوث التقنٌه )الدوار (           -9

 البذور وتمو بادرات السرو االفقً

 3993تاثٌر كلورٌد الكالسٌوم  ودرجة            مجلة جامعة لبصره للعلوم            -31

 2-3حرارة الحزن  على نوعٌة ثمار الفلفل       الزراعٌه العدد 

 3992تاثبر غالف ا لبذره  وفترة التنضٌد     مجلة البحوث التقنٌه                  -33

 32وحامض الجبرلٌك  غلى انبات ونمو          العدد  

 شتالت الخوخ

 3998لعلمً                 تاثٌر طرة معاملة وتركٌز حامض     وقائع المؤتمر ا-32

 االنول بٌوترك اسد على نمو الجهنمٌه      السادس لهٌئة المعاهد

 وحامض  تاثٌر موعد اخذ العقل - 31

 2111االندول بٌونرك اسد على تجذٌر  عقل     وقائع االمؤتمر العلمً               

ً لكلٌة  الزٌتون  التربٌه جامعة ذي قارصنف مانزلو                      الثان

 3994تاثٌر الملوحه والجهد االزموزي على      وقائع المؤتمر العلمً الرابع         -34



 لهٌئة المعاهد الفنٌه                          انبات  ونمو شوك الشام 

 2134تاثٌر نوع الوسط ومواد التغطٌه          مجلة جامعة ذي قارللبحوث        -35

 (3)1بات البذور ونموبادرات الجاتروفا      الزراعٌه       فً ان

 2136لة جامعة ذي قار للبحوث      جم            تاثٌر رش بعض منضمات النمو -36

 5مجلد  3الزراعٌه         العدددالونكاا وتركٌزها على نمو شتالت

 2136محلة جامعة ذي قار للبحوث                 دراسة مدى مالئمة بعض نباتات الطاقه-37

 للنمو فً محافظة البدٌله )الجاتروفا والموربٌكا ( 

ً العراق  ذي قار جنوب

ً  واوساط           مجلة المثنى للغلوم          -38  2139دراسة تاثٌر السماد النلٌتروجٌن

 فً            8لزراعٌه)قٌول نشر العدد اانمو غً نمو شتالت المورٌنكا                         ا 

 5/2/2139 ) 

 

 


