
  السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 معلومات باللغة االنكليزية

 

 Name: Ziad Mohammed Abdulrazzaq زياد محمد عبد الرزاق رحيم العاني -االسم :

 -الشهادات:
بكالوريوس علوم زراعية / البستنة وهندسة  -1

 الحدائق
البستنة وهندسة ماجستير علوم زراعية /  -2

 تصميم حدائقالحدائق / 

Certificates: 

1- BA. Agricultural Sciences / Horticulture and 

Landscape Gardens 

2- Master Agricultural Sciences / Horticulture and 

Landscape Gardens / Landscape Gardens 

 شغلها المناصب التي 
 مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة -1
 تدريسي في قسم البستنة )حاليا( -2

Positions held 

Academic Stuff in Department Horticulture and 

Landscape Gardens 

 ثانيا: البحوث

دراسةةةةةةةاناسةةةةةةةيم ال انئةةةةةةةانيتةةةةةةة   نا  ةةةةةةةدا  ن ا   ةةةةةةةا   ن .1
 ا خارج ان كل انا يرم ان لملا /نجا عانااللمارن.

يةةير رنا ةةرسنم سيخلتةةانا رةة  ن جةةس رنفةةر نا سةة  نئةةان .2
 لمةةا نا ك ال ةةاننتةة ا نا ل ةة نا خ ةةرذن ا جةةسرذن ا   ةةرذ

Gazania splendes L. 
نTernary plotيق ة  نادا ناتةلامن ةلنا كرا  ةانمةر قةان .3

ننAMMI Biplot يقالان

Second: Research 
1. Questionnaire Study in Designing Gardens and Landscape 

Architecture to College of Education for Girls/University 

of AL-Anbar . 

2. Effect of garlic and licorice extracts on vegetative, root and 

floral trait of Gazania splendes L. 

3. Evaluation of some caraway cultivars performance using 

ternary plot and AMMI Biplot technique . 

 ثالثا : المحاضرات 
 مبادئ تصميم حدائق/ المرحلة الثانية -1
 هندسة حدائق / المرحلة الرابعة -2

Third : Lectures 

1- Landscape Gardens / The second phase 

2- Engineering Gardens / The fourth stage 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات

 العلمي الزراعي الرابع المؤتمر -1

Fourth :Participation in seminars and conferences 

1- Fourth Scientific Conference/College of Agriculture / 

University of AL-Anbar 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 الدورات المشارك بها :
 السموم الفطرية وأثرها على اإلنسان .1
 في إنتاج الخضر استخدام الطرق الحديثة .2
التهجين في المحاصيل خلطية التلقيج )الذرة  .3

 الصفراء( بإستخدام التضريب التبادلي
 الحوكمة األلكترونية .4
 دورة التأهيل التربوي .5
 في الحاسوب IC3دورة  .6

 
 

 عضوية النقابات 
 
 
 

Fifth: Others 

These include: 

Courses : 
1. Mycotoxins and their impact on human 

2. The use of modern methods in vegetable production 

3. Hybridization in humoral Altgayj crops ( maize ) using 

interactive Altdharab 

4.  E-Governance 

5. Educational qualification cycle 

6. IC3 course in Computer 

 

 

Membership of trade unions 

 

 

 



 
 واالشراف على الدراسات العليااللجان 

 المركزية اإلمتحانيةاللجنة عضو  .1
ستنة بالفرعية في قسم ال اإلمتحانيةاللجنة عضو  .2

 وهندسة الحدائق
عضو لجنة حملة زراعة المليون شجرة في  .3

 محافظة االنبار
 دليل الكلية عضو لجنة اعداد .4
تهيئة ملف متطلبات الفرعية لجنة للاعضو  .5

 التصنيف الوطني
 

 ورش العمل المشارك بها
 التصنيف الوطني لجودة الجامعات .1
 احصائيا  دراسة نسب النجاح  .2

 

Committees and supervision of graduate studies 

 

 

 

 

 


