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 : د. سال باسم إسماعيل مصطفى النعيمي     االســــــــــــم 

   8/5/1983: بغداد  تاريخ الميـالد 

  متزوجة  الحالة الزوجية :

 /    عـــــدد األوالد  :

  الديـــــــــــانة   :   مسلمة 

 :   علوم زراعية / دكتوراه نباتات طبية وعقاقير    التـخـصــص

 الوظيفــــــه  : تدريسية

 دكتوراه / مدرس   الدرجة العلمية:

 :  كلية الزراعة / جامعة بغداد / قسم المحاصيل الحقلية   عنوان العمل

 هاتف العمل   :   / 

 07901160170   :    الهاتف النقال

  salabasimismail@yahoo.comالبريد إاللكتروني : 
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 أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 

 يثانيا  : التدرج الوظيف

 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

مستمر من  جامعة بغداد كلية الزراعة 1

19/12/2011 

2    

3    

 

 

 

 

 

 

الدرجة 

 العلمية

 التاريخ الكليـــة  الجامعة

 30/6/2005 الزراعة بغداد بكالوريوس

ماجستير/ 

نباتات طبية 

 وعقاقير

 18/5/2008 الزراعة بغداد

دكتوراه / 

نباتات طبية 

 وعقاقير

 24/5/2012 الزراعة بغداد

مدرس / 

نباتات طبية 

 وعقاقير

 18/7/2012 الزراعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 المحاصيل الحقلية / الرابع 1

 

 2013─  2012 نباتات طبية وعقاقير

 المحاصيل الحقلية / الرابع 2

 

 

 2013─  2012 بيئة محاصيل

 التربة وعلوم المياه / الثاني 3

 

 2013─  2012 اإلحصاءمبادئ 

 2013─  2012 األدغال وطرق مكافحتها البستنة وهندسة الحدائق/الثاني  4

 المحاصيل الحقلية / الرابع 5

 

 2013─  2012 بحث تخرج

 المحاصيل الحقلية / الرابع 6

 

 2014─  2013 نباتات طبية وعقاقير

 المحاصيل الحقلية / الرابع 7

 

 2014─  2013 نوعية محاصيل

 2014─  2013 األدغال وطرق مكافحتها البستنة وهندسة الحدائق/الثاني 8

 المحاصيل الحقلية / الرابع 9

 

 2014─  2013 بحث تخرج

 المحاصيل الحقلية / الرابع 10

 

 2015─  2014 نباتات طبية وعقاقير

 2015─  2014 مبادئ المحاصيل الحقلية التربة وعلوم المياه / األول  11

 2015─  2014 األدغال وطرق مكافحتها البستنة وهندسة الحدائق/الثاني 12

 المحاصيل الحقلية / الرابع 13

 

 2015─  2014 اإلجهاد البيئي

 المحاصيل الحقلية / الرابع 

 

 2015─  2014 بحث تخرج

 المحاصيل الحقلية / الرابع 15

 

 2016─  2015 إدارة المحاصيل

 الرابعالمحاصيل الحقلية /  16

 

 2016─  2015 نباتات طبية و عقاقير

 المحاصيل الحقلية / الرابع 17

 

 2016─  2015 بحث تخرج

 المحاصيل الحقلية / الرابع 18

 

 2016─  2015 اإلجهاد البيئي

 2016─  2015 مبادئ المحاصيل الحقلية  األولالمحاصيل الحقلية /  19

 2017─  2016  طبية وعقاقيرنباتات  رابعالمحاصيل الحقلية / ال 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات التي شارك بها :خامسا  : 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 األولالمحاصيل الحقلية /  21

 

 2017 - 2016 مبادئ المحاصيل الحقلية

22 

2 

 المحاصيل الحقلية / الرابع

 

 2017 - 2016 بحث تخرج

 2018 - 2017 نباتات العقاقير المحاصيل الحقلية / الرابع 23

  2018 - 2017 مبادئ المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية / األول  24

 2018 – 2017 بحث تخرج المحاصيل الحقلية / الرابع 25

26    

27    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات -



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 1 ) بحث / بوستر حضور(
المؤتمر العلمي األول لقسم المحاصيل 

الحقلية _ كلية الزراعة / جامعة بغداد 

)بالزراعة تأسست حضارتنا وبها 

 نبني حاضرنا ونحمي مستقبلنا(.

_  8للمدة من 

9/10/2013 

 بحث جامعة بغداد / كلية الزراعة

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول لعلوم المؤتمر العلمي الدولي 

وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني لقسم 

الثروة الحيوانية _ كلية الزراعة / 

جامعة بغداد )نحو أفاق جديدة في 

صناعة اإلنتاج الحيواني في العراق ( 

. 

_  10للمدة من 

11/11/2013 

 حضور جامعة بغداد / كلية الزراعة

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد  3

الوراثية والتقنيات اإلحيائية الهندسة 

 للدراسات العليا.

 

   15للمدة من 

_16/10/2014 

جامعة بغداد/ 

 قاعةالشهيدالحكيم

 حضور

المؤتمر العلمي التاسع للبحوث  4

 الزراعية / وزارة الزراعة .

 

للمدة من 

1_3/12/2014 

 حضور جامعة بغداد / كلية الزراعة

المؤتمر العلمي الثالث لجمعية صيانة  5

 .المصادر الوراثية والبيئية العراقية 

 15-14للمدة من 

 2015نيسان 

 

جامعة بغداد/ 

 قاعةالشهيدالحكيم

أبحاث  3مشاركة 

 منشورة

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجمعية  6

صيانة المصادر الوراثية والبيئية 

 .العراقية  

 30-23للمدة من 

 2016تموز 

جمهورية مصر  /القاهرة 

 العربية

 مشاركة ببحث منشور

7     

8     



 

 

 

 

 

 

 

 

 الندوات 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

الندوة العلمية األولى للنباتات  1

الطبية )اإلرتقاء بالجانب العلمي 

لطب األعشاب يساهم في تطوير 

 في العراق( .الخدمات الصحية 

 حضور وزارة  الصحة 26/9/2012

الندوة العلمية الثانية )واقع تربية  2

اإلبل في العراق( / جمعية علوم 

 اإلنتاج الحيواني العراقية .

 

جامعة بغداد / كلية  13/3/2013

 الزراعة

 حضور

الندوة العلمية الموسومة  3

)التوجهات الحديثة في إدارة 

اإلنتاج الدواجن( / جمعية علوم 

 الحيواني العراقية .

 

جامعة بغداد / كلية  27/3/2013

 الزراعة

 حضور

الندوة العلمية الموسومة )تردي  4

تربية نحل العسل في العراق . 

 األسباب والمعالجات( .

جامعة بغداد / كلية  2/4/2013

 الزراعة

 حضور

الندوة العلمية الموسومة  5

)بالبحث العلمي تطور الزراعة 

الحياة . إدخال أصناف وتخدم 

 بطاطا عالية القيمة الغذائية( .

جامعة بغداد / كلية  30/4/2013

 الزراعة

 حضور

6 

 

 

 

 

الندوة العلمية الخاصة بالترب 

العراقية )الترب العراقية( في 

الندوة العلمية الخاصة بالترب 

 العراقية )الترب العراقية( .

 

 

29/10/2013  

 

جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة

 حضور

     7 

 

 

 

 

الندوة العلمية )كنوز الثروة 

النباتية الملحية قي العراق( التي 

أقامتها وزارة الزراعة / دائرة 

فحص وتصديق البذور وبالتعاون 

مع دائرة الغابات والتصحر . 

ودائرة البحوث الزراعية . 

ووزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي / كلية العلوم للبنات . 

وكلية الزراعة _ جامعة بغداد . 

 ووزارة العلوم والتكنولوجيا .

 28للمدة من 

_29/5/2014  

 

جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة خاصة عن اليوم العالمي  8

للغة العربية )لغتنا تراثنا 

حضارتنا ( قسم علوم األغذية 

 /كلية الزراعة/ جامعة بغداد

 جامعة بغداد / كلية 18/12/2013

 الزراعة

 حضور

أثر الغش التجاري في منتجات  9

اللحوم المتواجدة في األسواق 

المحلية على صحة المستهلك / 

/كلية قسم اإلنتاج الحيواني 

 الزراعة/ جامعة بغداد

جامعة بغداد / كلية  13/4/2016

 الزراعة

 حضور

المشاكل التي تواجه صناعة  10

األلبان في العراق وسبل 

النهوض بهذه الصناعة / قسم 

/كلية الزراعة/ علوم األغذية 

 جامعة بغداد

جامعة بغداد / كلية  13/4/2016

 الزراعة

 حضور

ندوة خاصة عن اليوم العالمي  8

للغة العربية )لغتنا تراثنا 

حضارتنا ( قسم علوم األغذية 

 جامعة بغداد/كلية الزراعة/ 

جامعة بغداد / كلية  18/12/2013

 الزراعة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثر الغش التجاري في منتجات 

اللحوم المتواجدة في األسواق 

المحلية على صحة المستهلك / 

/كلية قسم اإلنتاج الحيواني 

 الزراعة/ جامعة بغداد

جامعة بغداد / كلية  13/4/2016

 الزراعة

 حضور

المشاكل التي تواجه صناعة  10

األلبان في العراق وسبل 

النهوض بهذه الصناعة / قسم 

/كلية الزراعة/ علوم األغذية 

 جامعة بغداد

جامعة بغداد / كلية  13/4/2016

 الزراعة

 حضور

 

 : األنشطة العلمية االخرى .  دسا  سا 

  

 خارج الكلية داخل الكلية

البرامجيات الدورة التدريبية الثانية في 

اإلحصائية لموظفي كلية الزراعة والدوائر 

 5/2013/ 23_  21الزراعية للمدة من 

 .)حضور ومشاركة( .

 

( واللغة العربية 177دورتي التأهيل التربوي )

لغاية  15/9/2013( للمدة من 151)

 .)حضور ومشاركة( . 14/10/2013

 

الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة مدرسي 

 5/2013/ 9_  7المدارس الزراعية  ومعلمي

 .)حضور ومشاركة( .

 

دورة الترقيات العلمية / مركز الحاسبة 

األلكتروني / المكتب اإلستشاري لنظم 

 29/9/2013المعلومات والحاسبات للمدة من 

 .)حضور ومشاركة( . 3/10/2013ولغاية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الدورة التدريبية الثالثة في البرامجيات ) 

ات اإلحصائية في العلوم إستخدام البرامجي

_  19الزراعية وقواعد البيانات ( للمدة من 

 .)حضور( . 21/5/2014

 

المشاركة في دورة )تدريب اللجان 

 2015|4|19اإلمتحانية( والمنعقدة للفترة من 

 . م تدربة . 2015|5|21الى 

جامعة بغداد |مركز –مكان النشاط داخلي

تعليم التطويروالتعليم المستمر|قاعة مركز ال

 المستمر.

 

تقويم بحث للمؤتمر العلمي األول لقسم 

تحت عنوان )) تأثير  2013المحاصيل الحقلية

منظم النمو النباتي حامض الساليسيلك في 

بعض الصفات الخضرية والثمرية لنبات الحبة 

السوداء (( بالكتاب الصادر من قسم المحاصيل 

 .28/7/2013ب بتاريخ  21الحقلية العدد 

المشاركة في ورشة العمل الموسومة 

)األعشاب الطبية بين الواقع والطموح( 

 بصفة متدربة . 8/5/2017والمنعقدة في 

 –مكان النشاط رئاسة الجامعة المستنصرية 

وحدة التعليم المستمر بالكتاب الصادر من 

وحدة التعليم  –رئاسة الجامعة المستنصرية 

 . 9/5/2017في  1309المستمر العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم بحث للمؤتمر العلمي األول لقسم 

تحت عنوان )) تحديد  2013المحاصيل الحقلية

أنسب موعد للحصاد في محتوى الكرفس 

والمعدنوس والبابونج من الزيت الطيار 

والفينوالت الكلية (( بالكتاب الصادر من قسم 

ب بتاريخ  6المحاصيل الحقلية العدد 

28/7/2013. 

الموسومة المشاركة في المحاضرة  

)األعشاب الطبية والطب البديل( والمنعقدة في 

 بصفة متدربة . 8/5/2017

 –مكان النشاط رئاسة الجامعة المستنصرية 

وحدة التعليم المستمر بالكتاب الصادر من 

وحدة التعليم  –رئاسة الجامعة المستنصرية 

 . 5/6/2017في  1580المستمر العدد 

الرابعة في  المشاركة في )الدورة التدريبية

البرامجيات اإلحصائية( التي أقامها قسم 

المحاصيل الحقلية والمنعقدة للفترة من 

 . م تدربة . 2015|5|19الى  2015|5|17

جامعة بغداد |كلية  –مكان النشاط داخلي 

 الزراعة|قاعة إبن ر شد.

 

تقييم علمي لرسالة الماجستير الموسومة 

))تاثير الصنف والرش بحامض الهيومك في 

 .Zea mays Lنمو وإنتاجية الذرة الصفراء 

ومحتوى الحريرة من بعض المركبات 

بموجب الكتاب الصادر من جامعة  ((الفعالة

قسم  –كلية الزراعة  –القاسم الخضراء 

س في 76المحاصيل الحقلية العدد 

3/5/2017 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

إلقاء محاضرة عامة مع حلقة نقاشية حول 

 –عمل اللجان اإلمتحانية في كلية الزراعة 

جامعة بغداد , واإلجابة عن أهم اإلستفسارات 

واألسئلة حول عمل اللجان اإلمتحانية في جميع 

جامعة بغداد , والم نعقدة  –أقسام كلية الزراعة 

, "بصفة  2015|5|27يوم األربعاء الموافق 

 –ب" , بتكليف من عمادة كلية الزراعة م در

شؤون الطلبة | وحدة التسجيل  –جامعة بغداد 

, بموجب الكتاب الصادر من عمادة كلية 

شؤون الطلبة |  –جامعة بغداد  –الزراعة 

 – 5 – 24في  1912وحدة التسجيل العدد 

2015 . 

 

المشاركة في دورات المجالت العلمية 

كتابة ونشر للتدريسيين تحت عنوان )آلية 

البحوث في المجالت الداخلة ضمن 

المستودعات العالمية( بصفة متدربة 

بموجب  24/1/2018والمنعقدة يوم األربعاء 

الكتاب الصادر من رئاسة جامعة بغداد / مركز 

في  285التطوير والتعليم المستمر العدد 

29/1/2018 . 

في  خامسةالمشاركة في )الدورة التدريبية ال

ت اإلحصائية( التي أقامها قسم البرامجيا

المحاصيل الحقلية والمنعقدة للفترة من 

 . م تدربة . 2016|5|19الى  2016|5|17

جامعة بغداد |كلية  –مكان النشاط داخلي 

 .شعبة الحاسبات األلكترونيةالزراعة|

 

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة ب 

(Office – power point بصفة متدربة )

 16/11/2017 - 12للفترة من والمنعقدة 

بموجب الكتاب الصادر من رئاسة جامعة بغداد 

في  33559العدد  الحاسبة األلكترونية/ مركز 

والكتاب الصادر من جامعة بغداد  5/12/2017

في  6168كلية الزراعة العدد –

29/10/2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوا  مشرفا  في لجنة مناقشة رسالة طالب 

الدبلوم العالي )نبراس جبار شرهان( بناءا  

على توصية قسم المحاصيل الحقلية وإستنادا  

الى موافقة مجلس الكلية بجلسته السابعة 

بموجب الكتاب  2015|12|15المنعقدة بتاريخ 

الصادر من جامعة بغداد | كلية الزراعة | 

 . 2016|1|5في  30الدراسات العليا د.ع.ز|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة ب 

(Office – excel بصفة متدربة والمنعقدة )

بموجب الكتاب 7/12/2017-3للفترة من 

الصادر من رئاسة جامعة بغداد / مركز 

في  268الحاسبة األلكترونية العدد 

والكتاب الصادر من جامعة بغداد  3/1/2018

في  6685كلية الزراعة العدد –

20/11/2017. 

مناقشة مشاريع التخرج لطلبة المشاركة في 

الصف الرابع في قسم المحاصيل الحقلية  

)لجنة إنتاج المحاصيل( بموجب الكتاب الصادر 

من جامعة بغداد | كلية الزراعة | قسم 

في  148المحاصيل الحقلية العدد |

6|12|2016 . 

  

المشاركة في المؤتمر العلمي العاشر للبحوث 

عقد في جامعة بغداد / الجادرية الزراعية المن

بموجب الكتاب  7/12/2017-6للمدة من 

في  54الصادر من وزارة الزراعة العدد 

28/11/2017 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوا  في لجنة اإلشراف واإلرشاد التربوي في 

قسم المحاصيل الحقلية )المرحلة الثالثة( للعام 

بموجب الكتاب الصادر  2016-2015الدراسي 

من جامعة بغداد | كلية الزراعة | قسم 

في  113المحاصيل الحقلية  العدد 

1|10|2015 . 

 

تدقيق الدفاتر اإلمتحانية لطلبة المشاركة في 

الدراسات األولية  في قسم المحاصيل الحقلية  

بموجب الكتاب الصادر من جامعة بغداد | كلية 

ب  5الزراعة | قسم المحاصيل الحقلية  العدد 

 . 2016|1|17في 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

تدقيق الدفاتر اإلمتحانية لطلبة المشاركة في 

 الماجستير -للدراسات العليا )الدكتوراه 

الدبلوم العالي( المتقدمين على اإلمتحان   -

التنافسي في قسم المحاصيل الحقلية  بموجب 

الكتاب الصادر من جامعة بغداد | كلية الزراعة 

في  1473| الدراسات العليا  العدد د.ع.ز |

12|6|2016  . 

  

 

تدقيق الدفاتر اإلمتحانية لطلبة المشاركة في  

المحاصيل الحقلية  الدراسات األولية  في قسم 

بموجب الكتاب الصادر من جامعة بغداد | كلية 

الزراعة |شعبة شؤون الطلبة والدراسات 

 . 2017|11|2في  3477األولية العدد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

في  سادسةالمشاركة في )الدورة التدريبية ال

البرامجيات اإلحصائية( التي أقامها قسم 

المحاصيل الحقلية والمنعقدة للفترة من 

 . م تدربة . 2017|9|28الى  2017|9|26

بموجب الكتاب الصادر من جامعة بغداد / كلية 

 197الزراعة / قسم المحاصيل الحقلية العدد 

 . 28/9/2017في 

جامعة بغداد |كلية  –مكان النشاط داخلي 

 .شعبة الحاسبات األلكترونيةالزراعة|

 

 

المشاركة في الندوة العلمية األولى لتربية  

التي أقامها النبات بعنوان آفاق في تربية النبات 

/ كانون الثاني  10قسم المحاصيل الحقلية في 

 كلية الزراعة . –, جامعة بغداد  2018/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركة في ورشة العمل بعنوان األسس 

العلمية والعملية في إستخدام األجهزة والمواد 

رية التي أقامها قسم المحاصيل الحقلية المختب

كلية  –, جامعة بغداد  2018/ شباط /  20في 

 الزراعة .

 

المشاركة في تقييم المشروع البحثي إلدخال 

تحت  Steviaوإكثار وتربية نبات ورق السكر 

عنوان دور التضاعف الكروموسومي في نمو 

 Steviaوحاصل نبات ورق السكر 

rebaudiana Bertoni  ومحتواه من

في المحليات الطبيعية والطبية والمزمع تنفيذه 

جامعة بغداد  / كلية الزراعة / وحدة بحوث 

 النباتات الطبية والعطرية .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ا : ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: سابع

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

تأثيرنقع البذور والرش  1

الجبرليك في إنبات و بحامض 

                نمو نبات البابونج

Matricaria chamomilla 

L. 

رسالة دبلوم عالي / قسم المحاصيل 

 الحقلية / الطالب نبراس جبار شرهان

2015 – 2016 

2    

 

 

 ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم . 

 السنة محل النشر البحثأسم  ت

تأثير تراكيز مختلفة من الجبرلين ومستخلص عرق السوس  -1

في بعض صفات النمو والحاصل ومحتوى الزيت لنبات 

 ( .(.Matricaria chamomilla Lالبابونج 

The effect of differerent concentration of 

Gibberellic acid and the (Glycerhiza glabra 

L.) extract on some characters of growth , 

yield , oil content for Chamomile plant 

(Matricaria chamomilla L.) . 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

مجلة األنبار للعلوم 

 11الزراعية . المجلد 

 ( .1.العدد )

2013. 

الفعالية البايولوجية لحامض الجبرليك ومستخلص الكجرات  -2

 Matricaria)في نمو وحاصل ومحتوى زيت البابونج 

chamomilla L.). 

Study of Biological Activity of Geberellic 

acid and the (Hibiscus Subdariffa L.) extract 

of growth , yield , oil content for Chamomile 

plant (Matricaria chamomilla L.) . 

ماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر الباحثون : د. سال باسم إس

 .هللا

 

مجلة العلوم الزراعية 

. العدد  44العراقية . المجلد 

 )الثالث( . 

2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة الفعاليات الحيوية لحامض الجبرليك ومستخلص الحلبة  -3

 Matricariaفي نمو وحاصل ومحتوى زيت البابونج 

chamomilla L.). ) 

Study of Biological Activities of Geberellic 

acid and the (Trigonella foenum _ graecum 

L.) extract of growth , yield , oil content for 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla L.) 

. 

نصر هللا  الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف

. 

 

هيئة التعليم التقني / مجلة 

.  2012ز / 2التقني / العدد 

في  1024كتاب قبول النشر 

6/9/2012 . 

 

2012 

تأثير التسميد الفوسفاتي ومعدالت البذار في نمو وحاصل  -4

 (.Pimpinella anisum L)ومحتوى زيت الينسون 

Effect of Phosphorus Fertilization and Seed 

Rate on Growth , Yield , and Content of Oil 

of Anise (Pimpinella anisum L.). 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

هيئة التعليم التقني / مجلة 

/ العدد  27التقني / المجلد 

3   . 

2014 

الفعالية البايولوجية لحامض الجبرليك ومستخلص الحبة  -5

الحلوة في صفات النمو الزهرية وحاصل الزيت للبابونج 

(Matricaria chamomilla L.)  . 

Biological Activity of GA3 and the 

Foeniculum vulgare mill. Extract on 

inflorescence characters of Chamomile 

(Matricaria chamomilla L.) . 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

مجلة الزراعة العراقية 

. العدد  19البحثية . مجلد 

 165. ص:  2014. سنة  5

 _176 . 

 

2014 

الفعالية البايولوجية لحامض الجبريليك ومستخلص الحبة  -6

 الحلوة في الصفات الخضرية للبابونج 

Biological Activity of GA3 and the 

Foeniculum vulgare mill. Extract on 

vegetative characters of Chamomile 

(Matricaria chamomilla L.) . 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

مجلة العلوم الزراعية 

( )عدد 8) 45─ العراقية 

 .  844─836خاص( : 

2014 

مقارنة الفعالية البايولوجية لحامض الجبرليك ومستخلص  -7

الحلبة في بعض صفات النمو الخضري والزهري وحاصل 

 الزيت للبابونج

Comparative of Biological Activities of 

Geberellic acid and the (Trigonella foenum _ 

graecum L.) extract on vegetative , 

inflorescence characters , oil Yield for 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla L.) 

. 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

عدد خاص بوقائع المؤتمر 

العلمي الثالث لجمعية 

ادر الوراثية صيانة المص

العدد  –والبيئية العراقية 

 19/3/2015في  31

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة تأثير حامض الجبرليك مع كل من مستخلصي عرق  -8

السوس والكجرات في الصفات الفيزيائية ونوعية وكمية 

 Matricaria) المادة الفعالة للزيت المنتج من نبات البابونج 

chamomilla L.) 

Comparison The Effect  of GA3 with The 

Extract  of Glycyrrhiza glabra L.  and The 

Hibiscus  subdarriffa on Physiological 

characters, Quality , and Quantity of  Oil of 

Chamomile. 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

 

 

عدد خاص بوقائع المؤتمر 

العلمي الثالث لجمعية 

صيانة المصادر الوراثية 

العدد  –والبيئية العراقية 

 19/3/2015في  33

2015 

دراسة مقارنة بين حامض الجبرليك ومستخلص الكجرات في  -9

بعض صفات النمو الخضري والزهري وحاصل الزيت 

 (.Matricaria chamomilla L)للبابونج 

 Studied of Comparison Between of 

Geberellic acid and The Hibiscus  subdarriffa 

extract on vegetative , inflorescence 

characters , oil Yield for Chamomile plant 

(Matricaria chamomilla L.) . 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

 

 

عدد خاص بوقائع المؤتمر 

العلمي الثالث لجمعية 

صيانة المصادر الوراثية 

العدد  –والبيئية العراقية 

 19/3/2015في  32

2015 

تأثير التسميد الفوسفاتي ومعدالت البذار في بعض صفات  -10

النمو الخضري والزهري وحاصل الزيت وصفاته الفيزيائية 

 لنبات الينسون

Pimpinella anisum L) 

Effect of Phosphorus Fertilization and Seed 

Rate on vegetative , inflorescence characters 

, oil Yield of Anise plant (Pimpinella anisum 

L.). 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر هللا 

. 

 

 

 

هيئة التعليم التقني / مجلة 

   التقني / مقبول النشر

في  443العدد 

15/12/2015 

/  30المجلد منشور في 

 2017 –العدد الثالث 

مقبول 

النشر 

2015 

ومنشور 

في في 

المجلد 

30  /

العدد 

 –الثالث 

2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة الفعالية البايولوجية بين حامض الجبرليك ومستخلص  -11

عرق السوس  في بعض صفات النمو الخضري والزهري 

 (.Matricaria chamomilla L)وحاصل الزيت للبابونج 

Comparative of Biological Activities 

Between of Geberellic acid and the 

Glycyrrhiza glabra L.   extract on vegetative , 

inflorescence characters , oil Yield of 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla L.) 

. 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر 

 هللا .

 

 

 

هيئة التعليم التقني / مجلة 

   التقني / مقبول النشر

في  445العدد 

15/12/2015 

/  30منشور في المجلد 

 2017 -العدد الثالث 

مقبول 

النشر 

 في 

2015 

منشور 

 في

المجلد 

30  /

العدد 

 –الثالث 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة تأثير حامض الجبرليك مع كل من مستخلصي الحلبة  -12

والحبة الحلوة في الصفات الفيزيائية ونوعية وكمية المادة 

 Matricaria) الفعالة للزيت المنتج من نبات البابونج 

chamomilla L.) 

Comparison The Effect  of GA3 with The 

Extract  of (Trigonella foenum _ graecum L.) 

and The(Foeniculum vulgare mill.)on 

Physiological characters, Quality , and 

Quantity of  Oil of Chamomile. 

الباحثون : د. سال باسم إسماعيل و أ.د. عادل يوسف نصر 

 هللا .

 

 

 

هيئة التعليم التقني / مجلة 

   التقني / مقبول النشر

 1/6/2016في  187العدد 

/  30منشور في المجلد 

 2017 -العدد الثالث 

مقبول 

النشر 

في 

2015 

ومنشور 

في 

المجلد 

30  /

العدد 

 -الثالث 

2017  

إستجابة نبات األلوفيرا للرش بمنظم النمو الجبرلين  -13

لجذر السوس في صفات النمو والمستخلص المائي البارد 

 .الخضري ومحتواه من الفينوالت والكاربوهيدرات الكلية

Response  Of  Aloe vera  To Foliar 

Application Of  GA3 And Cold Aquatic 

Extract Of  Licorice Root On Vegetative 

Growth And Phenols And Total 

Carbohydrates Content 

 

 

 

عدد خاص بوقائع المؤتمر 

العلمي الدولي الرابع 

لجمعية صيانة المصادر 

 –الوراثية والبيئية العراقية 

والذي ع قد  57العدد ق ن / 

القاهرة / جمهورية في 

-23مصر العربية في 

 2016//تموز30

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفعالية الحيوية لنقع البذور بحامض الجبريليك والرش  -14

ومحتواه بحامض األبسسك في نمو وحاصل زيت اليانسون 

  .الكيميائي

The Biological Effectiveness Of Gibberellic 

Acid Seeds Soaking And Foliar To Abscisic 

Acid In The Growth , Anise Oil Yield And 

Its Chemical Content. 

 

 

مقبول النشر في 

ومنشور في  22/10/2017

في  5، العدد  48المجلد 

2017 

2017 

15- The Mechanism Of The Biological Reaction 

Of The ABA And The Marine Algae Extract 

And Its Effects On The Apparent Changes 

And Chemical Changes Of The Anise Plant . 
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 .Matricaria chamomilla L إستجابة نبات البابونج  -16

للرش بمحلول الهيبارين في النمو و الحاصل ومحتوى الزيت 

 الطيار

RESPONSE OF CHAMOMILE TO 

SPRAYING WITH HEPARIN SOLUTION 

IN GROWTH , YIELD AND OIL 

CONTENT 

 

 

مقبول النشر في مؤتمر 

 كربالء

2018 

17-  

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

      

     

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير.عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  و 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقديرمن السيد وزير  1

التعليم العالي والبحث العلمي والصادر 

في  5/513بكتاب مكتبه المرقم م و 

28/3/2013. 

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي / جامعة بغداد / كلية 

 شعبة الموارد البشريةالزراعة / 

2014 

كتاب شكر وتقديرمن السيد عميد كلية  2

الزراعة / جامعة بغداد والصادر بكتاب 

في  286وحدة التسجيل  المرقم 

15/1/2015. 

 2015 جامعة بغداد / كلية الزراعة

كتاب شكر وتقديرمن السيد عميد كلية  3

الزراعة / جامعة بغداد والصادر بكتاب 

  الطلبة والدراسات األوليةشعبة شؤون 

 .4/7/2016في  2103المرقم 

 2016 جامعة بغداد / كلية الزراعة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

قيد النشر كتاب منهجي / الكتاب العملي لدرس نباتات العقاقير تحت عنوان  ))نباتات  1

 العقاقير وطرق الكشف وتحليل المواد الفعاله فيها(( 

 

 قيد النشر

2   

3   

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

           االلغة العربية 

           اللغة  األنكليزية 

  

  CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 

 

 

 
 

Name:      Sala Basim Ismael Mustafa Al ─ naimi 
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Religion:  Muslim 
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Position: Instructor 
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First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

B.Sc. Baghdad Agriculture 30/6/2005 

M.Sc.Medical 

Plants 

Baghdad Agriculture 18/5/2008 

Ph.D Medical 

Plants 

Baghdad Agriculture 24/5/2012 

Instructor / 

Medical Plants 

 

 

 

Ts 

Baghdad Agriculture 19/7/2012 

 Second,     Career: 

 

 

 

 

 

 

From –To Workplace Career No. 

19/12/2011 

Continouous 

University Of Baghdad / 

College Of Agriculture 

Instructor 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 



 

 

 

 

 

 

 

 

Third,     University Teaching. 

From –To The (Institute / College) University No. 

19/12/2011 

Continouous 

College Of Agriculture University Of Baghdad 1 

   2 

   3 

Fourth,  Courses Which You Teach: 

Year Subject Department  No. 

2013 - 2012 Medical Plants Field Crops Department / 

Fourth Class 

1 

2013 - 2012 Principiles of Statistical Soil and water Resources / 

Second Class 

2 

2013 – 2012 Crops Ecology Field Crops Department / 

Fourth Class 

3 

2013 – 2012 Weeds and Control Methods Horticulture Department / 

Second Class 

4 

 2013 – 2012 Graduation Researches Field Crops Department / 

Fourth Class 

5 

2014 – 2013 Medical Plants Field Crops Department / 

Fourth Class 

6 

2014 – 2013 Crops Quality Field Crops Department / 

Fourth Class 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 – 2013 Weeds and Control Methods Horticulture Department / 

Second Class 

8 

 2014 – 2013 Graduation Researches Field Crops Department / 

Fourth Class 

9 

 2015 – 2014 Medical Plants Field Crops Department / 

Fourth Class 

10 

2015 - 2014 Principles of Field Crops Soil and water Resources  / 

First Class 

  

11 

 2015 – 2014 Environmental Stress Field Crops Department / 

Fourth Class 

12 

 2015 – 2014 Weeds and Control Methods Horticulture Department / 

Second Class 

13 

 2015 – 2014 Graduation Researches Field Crops Department / 

Fourth Class 

14 

 2016 – 2015 Crops Management Field Crops Department / 

Fourth Class 

15 

 2016 – 2015 Medical Plants Field Crops Department / 

Fourth Class 

16 

 2016 – 2015 Graduation Researches Field Crops Department / 

Fourth Class 

17 

 2016 – 2015 Environmental Stress Field Crops Department / 

Fourth Class 

18 

2016 – 2015 Principles of Field Crops Field Crops Department  / 

First Class 

  

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title N  

 

بح

ث 

 /

بو

س

تر 

ح

ض

ور

) 

Present and 

Attedance 

College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

 

8  _

9/10/

2013 

First Scientific 

Confererence of the 

Department of Field 

Crops under the slogan" 

Agriculture founded 

civilization and build their 

present and to protect our 

Future " 

1 

Present College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

 

10  _

11/11/

2013 

First International 

Scientific Conference of 

Sciences and Technology 

of Animal Production and 

under the slogan " 

Towards new horizons in 

the animal production in 

iraq " 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Present Baghdad 

University 

 

15   

_16/

10/

2014 

Second International 

Scientific Conference of 

the Genetic Engineering 

and Bio-technology 

Institute for Higher 

Education .   

3 

Present and 

Attedance 

Baghdad 

University 

1_3/

12/

2014 

Ninth Scientific 

Conference of Agriculture 

Research – Department of 

Agriculture , under the 

slogan " Scientific 

Research going on Food 

Security ". 

4 

Present and 

Attedance 

Baghdad 

University 

14   

_15/4/

2015 

Third Scientific 

Conference of Iraq 

Association of Genetic and 

Environmental Resources 

Conservation. 

5 

 Seminars : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Type of 

Seminars 

Place Year Conferences Title N 

Present Minstry of 

Health 

26-9-

2012 

    First Scientific 

Seminars of Medical 

Plants 

1 

 

 

 

 
Present College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

 Reality Camel breeding in 

Iraq – Iraqi Sosciety of 

Animal Production 

Sciences and Tha 

Department of Animal 

Production .  

2 

Present College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

27-3-

2013 

Modern trendsin Poultry 

Management – in 

collaboration with the 

Department Animal 

Wealth.  

3 

Present Plant Prrotection 

Department - 

College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

2-4-

2013 

Deterioration of Bee 

Breeding in Iraq – The 

Causes and Treatments. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Present College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

30-4-

2013 

The introduction of Potato 

varieties high nutritional 

value. 

5 

Present Department of  

Soil and water 

Resources – 

Faculity of 

Agriculture / 

Baghdad 

University  

29-10-

2013 

Seminar Private Iraqi Soil  6 

Present The first day in 

college of 

Sciences for girls 

, and the second 

day in the 

College of 

Agriculture  - 

Baghdad 

University 

28-29-

5/

2014 

Botanical treasures of 

Wealth in the Iraqi Desert 

– General of the Authority 

for examination and 

certification of seeds and 

general Authority to 

Desertification and in 

collaboration with the 

Faculity of Agriculture 

and the college of Sciences 

for girls - Baghdad 

University.  

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

Present Department of 

Food Sciences 

and Bio – 

Technologies – 

The College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University  

18-12-

2013 

Our Language our Legacy 

of our civilization on the 

Occasion of the World 

Day of the Arabic 

Language. 

8 

Present Department of 

Animal 

Production –The 

College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

13 – 4 

- 2016 

The impact of commercial 

fraud in the existing meat 

prouducts in local markets 

, consumer health . 

9 

Present Department of 

Food Sciences 

and Bio – 

Technologies – 

The College of 

Agriculture / 

Baghdad 

University 

13 – 4 

- 2016 

Problems facing the dairy 

industry in Iraq and ways 

to advance the industry . 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Post research 

publication . 

Cairo , Arab 

Republic of 

Egypt . 

23 – 

30 | 

July - 

2016 

Fourth International 

Scientific Conference of 

the Association of 

maintenance of genetic 

and environmental Iraqi 

sources . 

11 

    12 

 

 :Scientific Activities,     Sixth  

Outside the College Within the College 

Two sessions of educational 

qualification (177) and the 

Arabic language (151) for the 

duration 15-9-2013 up to 14-10-

2013.(Attendance and 

Participation). 

The second training session in statistics 

software to the staff of the faculty of 

agriculture and agricultural 

establishment for the duration of 21-

23/5/2013 (Attendance and 

Participation). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific promotions cycle / 

Computer Center – mail / 

Advisory Center for information 

System and and Computing for 

the duration 29-9-2013 up to 3-

10-2013.(Attendance and 

Participation).   

The second training session to raise the 

efficiency of teachers agricultural 

schools for the duration of 7-9/5/2013 

(Attendance and Participation). 

Participate in the examination 

committees training course and 

held for a period of 19|4|2015 

until 21|5|2015 (Apprentice) in 

the University of Baghdad – The 

development and Continuing 

education center. 

The third training session in software 

(Use of statistics software in 

agricultural science and databases for 

the duration of 19-21/5/2014 

(Presence). 

 Search for the evaualuation of the first 

Scientific conference of the department 

of field crops 2013 under the title ( 

Effect of growth regulator Salicylic 

acid in some vegetative qualities and 

fruiting plant black bean) book issued 

by the department of field crops / Issue 

21 b in 28/7/2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Search for the evaualuation of the first 

Scientific conference of the department 

of field crops 2013 under the title ( 

Determine the most appropriate date 

for the harvest in the content and 

celery , chamomile , almadnos of 

volatile oil and total phenols ) book 

issued by the department of field crops 

/ Issue 6 b in 28/7/2013. 

 The Fourth training session in 

software (Use of statistics software in 

agricultural science and databases for 

the duration of 17-19/5/2015 of the 

Faculty of Agriculture – University of 

Baghdad , Electronic and Computer 

Division    (Presence). 

 Puplic lecture with seminar on the 

work of the examination committees in 

the University of Baghdad – College of 

Agriculture , The answer to the most 

important questions about the work of 

the examination committees in all 

sections of the Faculty of Agrigulture – 

University of Baghdad , and held in 

27|5|2015 , and as a coach 

commissioned by the Deanship of the 

Faculty of Agriculture – University of 

Baghdad , Students Affairs , unit 

registration , number 1912 in 

24|5|2015.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 The Fourth training session in 

software (Use of statistics software in 

agricultural science and databases for 

the duration of 17-19/5/2016 of the 

Faculty of Agriculture – University of 

Baghdad , Electronic and Computer 

Division  (Presence). 

 Guy honorable member of the 

committee to discuss student Higher 

Diploma ( Nebras Jabbar Sharhan ) 

Based on the recommendation of the 

Department of Field Crops Based on 

the approval of the Faculty Council 

held its session seventh on 15|12|2015 

Under the book , published by the 

University of Baghdad | College of 

Agriculture | Graduate Studies Issue. 

30 on 5|1|2016 .    

 A member of the oversight and 

guidance in the educational field crops 

section (phase 3) for the academic year 

2015-2016 under the book , published 

by the University of Baghdad College 

of Agriculture Department of Field 

Crops . Issue. 113 in 1|10|2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Participation in auditing the books 

exam to graduate students (Ph.D , 

M.Sc. , Higher Diploma) applicants on 

a competitive examination in the field 

crops department under the book , 

published by the University of 

Baghdad College of Agriculture 

graduate . Issue. 1473 in 12|6|2016. 

 Participation in auditing the books test 

scores for students for students in the 

initial studies in the field crops 

department under the book , published 

by the University of Baghdad College 

of Agriculture graduate . Issue.5 B  in 

17|1|2016. 

 

:  supervised bywhich was  Thesisth,   Seven 

 

Year Department Thesis Title No. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2015 Thesis of 

Higher 

Diploma || 

Field Crops 

Department || 

Nebras 

Gabbar 

Sharhan  

EFFECT OF SEED SOAKING AND 

SPRAYING OF GIBBERELIC ACID ON 

SEED GERMINATION AN GROWTH 

1 

   2 

 

Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education 

Year of The Publication  Scientific Literature Title No. 

2013 The effect of differerent concentration of 

Gibberellic acid and the (Glycerhiza glabra 

L.) extract on some characters of growth , 

yield , oil content for Chamomile plant 

(Matricaria chamomilla L.) . 

Sala Basim Ismael        Adel Usif Nasserallah 

1 

2013 Study of Biological Activity of Geberellic 

acid and the (Hibiscus Subdariffa L.) extract 

of growth , yield , oil content for Chamomile 

plant (Matricaria chamomilla L.) . 

Sala Basim Ismael        Adel Usif Nasserallah 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Study of Biological Activities of Geberellic 

acid and the (Trigonella foenum _ graecum 

L.) extract of growth , yield , oil content for 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla 

L.) . 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

3 

2014 Effect of Phosphorus Fertilization and Seed 

Rate on Growth , Yield , and Content of Oil 

of Anise (Pimpinella anisum L.) 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

4 

2014 Biological Activity of GA3 and the 

Foeniculum vulgare mill. Extract on 

inflorescence characters of Chamomile 

(Matricaria chamomilla L.) . 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

5 

2014 Biological Activity of GA3 and the 

Foeniculum vulgare mill. Extract on 

vegetative characters of Chamomile 

(Matricaria chamomilla L.) . 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

6 

2015 Comparative of Biological Activities of 

Geberellic acid and the (Trigonella foenum 

_ graecum L.) extract on vegetative , 

inflorescence characters , oil Yield for 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla 

L.). 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

7 

2015 Comparison The Effect  of GA3 with The 

Extract  of Glycyrrhiza glabra L.  and The 

Hibiscus  subdarriffa on Physiological 

characters, Quality , and Quantity of  Oil of 

Chamomile. 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Studied of Comparison Between of 

Geberellic acid and The Hibiscus  

subdarriffa extract on vegetative , 

inflorescence characters , oil Yield for 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla 

L.) . 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

9 

2015 Effect of Phosphorus Fertilization and Seed 

Rate on vegetative , inflorescence characters 

, oil Yield of Anise plant (Pimpinella anisum 

L.). 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

10 

2015 Comparative of Biological Activities 

Between of Geberellic acid and the 

Glycyrrhiza glabra L.   extract on vegetative 

, inflorescence characters , oil Yield of 

Chamomile plant (Matricaria chamomilla 

L.) . 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

11 

2016 Comparison The Effect  of GA3 with The 

Extract  of (Trigonella foenum _ graecum 

L.) and The(Foeniculum vulgare mill.)on 

Physiological characters, Quality , and 

Quantity of  Oil of Chamomile. 

Sala Basim Ismael       Adel Usif Nasserallah 

12 

2016 Response  Of  Aloe vera  To Foliar 

Application Of  GA3 And Cold Aquatic 

Extract Of  Licorice Root On Vegetative 

Growth And Phenols And Total 

Carbohydrates Content 
Sala B. Ismael Mustafa     Ruaa A. Ali    Sajid O. 

Mohamme  

 

13 

  14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Ninth,   Membership: 

Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

 Acknowledgment & 

Estimation / 2015 

Ministry of High Education &  

Scientific Research  

1 

 Acknowledgment & 

Estimation / 2015 

Deanery of College of Agriculture / 

Baghdad University 

2 

 Acknowledgment & 

Estimation / 2016 

Deanery of College of Agriculture / 

Baghdad University 

3 

   4 

 

 Eleventh,     Scientific literature: 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

To be published Publishing a book is a systematic / Practical 

book to study drug plants under the title " 

Plants drugs and methods of detection and 

analysis of the effective clubs ". 

1 

  2 

 

 Twelfth,       languages:  

  Arabic      

 English 

     
*Note: - Make a copy on CD. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


