
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 
 :             نجاة حسين زبون الساعدي االسم

 21/11/1971:     تاريخ الميالد

 :  متزوجة الحالة الزوجية

 :       ثالثة عدد االوالد

 :            مسلمة الديانة

 :        محاصيل حقلية التخصص

 :          تدريسية الوظيفة

  أستاذ مساعد:   الدرجة العلمية

 :    كلية الزراعة / جامعة بغداد نوان العملع

 هاتف العمل :

 07902856922:     الهاتف النقال

      najat.Zeboon@yahoo.com : البريد االلكتروني

 
 اوال  : المؤهالت العلمية .

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 30/6/1994 كلية الزراعة جامعة بغداد وسبكالوري

 23/5/2006 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 30/3/2014 كلية الزراعة جامعة بغداد الدكتوراه

    أخرى

mailto:najat.Zeboon@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي .
 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 23/5/2006 – 30/10/1994 كلية الزراعة م . مهندس 1

 - 23/5/2006 كلية الزراعة يسيةتدر 2

 
 ثالثا  : التدريس الجامعي .

 

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

  - 30/10/1994 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 
 رابعا  : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها .

 

 السنة المادة القسم ت

علوم االغذية والتقانات  1
 يةاالحيائ

-1996-1995-1994 المحاصيل الصناعية
2004-2006-2009-

 2015و – 2014-2015
2016 

 1996 محاصيل الحبوب االقتصاد الزراعي 2

 االرشاد 3

 الزراعي 
-2003-1995-1994 محاصيل الحبوب

2004 

 -1997-1996-1995 المحاصيل الصناعية التربة 4

 1996 اليافمحاصيل  المحاصيل الحقلية 5

 2008-2007-2006 محاصيل زيتية اصيل الحقليةالمح 6
-2017و 2017-2016و

2018 

 2010-2009 محاصيل صناعية المحاصيل الحقلية 7

 2005-2004 فسلجة نبات  المحاصيل الحقلية 8

مبادئ المحاصيل  الثروة الحيوانية 9
 الحقلية

2015-2014 

قسم علوم التربة  10
 والموارد المائية 

مبادئ المحاصيل 
 لحقليةا

2015-2016 
-2017و  2017- 2016
2018 

 2016-2015مبادئ المحاصيل  قسم مكافحة التصحر  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 الحقلية

- 2015و 2015- 2014 رابع محاصيل   مشروع بحث تخرج 12
و  2017-2016و 2016
2017- 2018 

 
 

 خامسا  : )االطاريح ، الرسائل( التي اشرف عليها :
 

 السنة قسمال اسم االطروحة او الرسالة ت

استجابة نمو وحاصل حنطة الخبز  -1
 cللتنقيع والرش بفيتامين 

 2016-2015 المحاصيل الحقلية 

 
 

 سادسا  : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها .
 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

دورة تدريبية حول التقانات  1
 الحديثة في الجانب النباتي

مركز اباء لألبحاث  2002
 الزراعية

 طالبة

ندوة علمية حول مرض  2
 سرطان الثدي

كلية الزراعة / جامعة  2009
 بغداد

 مشارك

دورة تأهيل طلبة الدراسات  3
 العليا ألستخدام الحاسبات

جامعة بغداد / المكتب  2005
االستشاري لنظم 

المعلومات والحاسبات 
 االلكترونية

 طالبة
 
 
 

التدريبية  دورة الحاسبات 4

استخدام البرمجيات  –الثالثة 

االحصائية في العلوم 

 الزراعية وقواعد البيانات 

19-
21/5/2014 

قسم المحاصيل الحقلية/ 
كلية الزراعة جامعة 

 بغداد

 مشارك

ندوة )كنوز الثروة النباتية  5

 الملحية في العراق(

28-
29/5/2014 

 حضور كلية العلوم للبنات 

تربوي دورة التأهيل ال 6

 189للتدريسيين 

24/2-
12/3/2015 

مركز –جامعة بغداد 
 التطوير والتعليم المستمر 

 مشارك

دورة اللغة العربية  7

 172للتدريسيين 

24/2-
12/3/2015 

مركز –جامعة بغداد 
 التطوير والتعليم المستمر

 مشارك

دورة الحاسبات التدريبية  8

استخدام البرمجيات  –الرابعة

17-
/201519 

قسم المحاصيل الحقلية/ 
كلية الزراعة جامعة 

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

 

علوم االحصائية في ال

 الزراعية وقواعد البيانات

 بغداد 

المؤتمر العلمي االول لقسم  9

المحاصيل الحقلية كلية 

 جامعة بغداد  -الزراعة

8-

9/10/2013  

قسم المحاصيل الحقلية 

جامعة  -كلية الزراعة

 بغداد

 مشارك

ابع المؤتمر العلمي الر 10

للبحوث الزراعية جامعة 

 االنبار 

كلية الزراعة جامعة  26/11/2013

 االنبار

 مشارك

المؤتمر العلمي التاسع  11

 للبحوث الزراعية 

1-

3/12/2014 

 مشارك جامعة بغداد 

الندوة العلمية لقسم مكافحة  12

 التصحر 

كلية الزراعة / جامعة  25/3/2015

 بغداد 

 حضور 

قسم المحاصيل الندوة العلمية ل 13

 الحقلية 

كلية الزراعة / جامعة  20/5/2015

 بغداد

 حضور

الدورة التدريبية  الخامسة  14

 للبرامجيات األحصائية                                            

17-19 /5 

/2016   

كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

 مشارك

المؤتمر العلمي الدولي الرابع  15

لمصادر لجمعية صيانة ا

 الوراثية  والبيئية                       

23- 30 /7 /

2016 

جمهورية مصر 

 العربية / القاهرة

 مشارك

المؤتمر العلمي الثالث في  16

 جامعة القاسم الخضراء                                              

 

26 -27 

/10/2016 

 مشارك                         جامعة القاسم الخضراء                      

الندوة الوطنية االولى إلدارة  17

امراض النبات والسموم 

 الفطرية 

كلية الزراعة / جامعة  2017/ 5/ 2

 بغداد / قسم الوقاية 

 حضور

 السادسة فيالدورة التدريبية   18

 لبرامجيات األحصائية                                            ا

26-

28/9/2017 

كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

 مشارك

دورة تدريبية ) تقوية اللغة  19

 االنكليزية ( 

19/6 -11/7 /

2017 

 مشارك  الجامعة المستنصرية 

المؤتمر العلمي العاشر  20

 للبحوث الزراعية 

6-7  /12 /

2017 

 مشارك جامعة بغداد 

الدولي الثالث  المؤتمر العلمي 21

راثية لمعهد الهندسة الو

 والتقنيات األحيائية 

25-26 /10 /

2017 

 مشارك جامعة بغداد

ورشة عمل ) ملئ االستمارة  22

 االلكترونية ( 

كلية الزراعة / جامعة  19/11/2017

 بغداد 

 مشارك 



 

 

 

 

 

 

 

 

الندوة العلمية لقسم علوم  23

التربة والموارد المائية في 

استخدام تقنية االستصالح 

الحيوي في معالجة الترب 

زراعية الملوثة بالعناصر ال

 الثقيلة 

كلية الزراعة /جامعة  21/12/2017

 بغداد 

 حضور 

الندوة العلمية االولى لتربية  24

 النبات 

كلية الزراعة /جامعة  2018/ 10/1

 بغداد 

 مشارك 

 
 

 سابعا  : االنشطة العلمية االخرى .
 

 خارج الكلية داخل الكلية

-2016و 2016- 2015و 2015 -2014 لجنة مناقشة بحوث التخرج
 2018-2017و2017

 2016- 2015و 2015- 2014  ةاللجنة االمتحاني

 الدراسات العليا )الدبلوم العالي (لجنة مناقشة 
 والماجستير 

-2017و 2017- 2016و  2016- 2015
2018 

 2018-2017و 2017- 2016 لجنة االشراف التربوي 

 2017-2016 اللجنة االجتماعية 

 2018-2017و 2017-2016 جمع النشاطات لجنة 

 2017-2016 لجنة تدقيق استمارات تقييم االداء  

 2018-2017 لجنة استقبال طلبة المرحلة االولى 

 
 

 ثامنا  : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم .
 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

ت الكبريت والسماد تأثير مستويا 1
الفوسفاتي في نمو وحاصل زهرة 

 الشمس

 2009 مجلة االنبار

تأثير مستويات الكبريت والسماد  2
الفوسفاتي في الصفات النوعية 

 لزهرة الشمس

 2009 مجلة االنبار

تأثير الكبريت واالسمدة  3

النايتروجينية والفوسفاتية 

في  NPKوالبوتاسية في تركيز 

مجلة العلوم الزراعية 

 العراقية

(  7)  45المجلد 

700-707-2014  (

  )عدد خاص



 

 

 

 

 

 

 

 

 . طة أرواق وحبوب الحن

تأثير الكبريت واالسمدة  4

النايتروجينية والفوسفاتية 

بعض صفات نمو  والبوتاسية في

 الحنطة 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية

عدد (1) 12مجلد

 2014خاص 

في  Cتأثير البورون وفيتامين  5

 نمو الحنطة بعض صفات 

 

مجلة الزراعة العراقية 

 البحثية

 (6)19مجلد

 عددخاص2014

تأثير كل من إضافة البوتاسيوم  6

للتربة ورشه بتركيزات مختلفة 

خالل مراحل النمو المختلفة 

على معدل النمو وحاصل إنتاج 

 ونوعية الحنطة

المجلة المصرية 

 للعلوم التطبيقية 

 

( 9) 29مجلد 

527-535-

2014 

ير مواعيد ومستويات اضافة تأث 7

 البوتاسيوم في نمو حنطة الخبز 

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية

  46مجلد 

(4) 522-528 

/2015 

 
تأثير مواعيد وكمية اضافة  8

البوتاسيوم في الحاصل 

 ومكوناته لحنطة الخبز  

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية

  46مجلد 

(6 )951-957 

/2015 

 

يد وكمية اضافة تأثير مواع 9

البوتاسيوم في نوعية حبوب حنطة 

 الخبز وبعض الصفات األخرى 

 

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية

 47المجلد 

  (5)العدد 

1166-1170 

/2016 
إستجابة حاصل حنطة  10

الخبز ومكوناته للرش 

 Cبالبورون وفيتامين 

مجلة العلوم 

   الزراعية العراقية

47(5:)1171-

1180/2016 

تأثير الكبريت واألسمدة  11

النايتروجينية والفوسفاتية 

والبوتاسية في الحاصل 

 ومكوناته لحنطة الخبز 

وقائع مؤتمر 

الوراثة والبيئة 

الدولي العلمي 

 الرابع في القاهرة 

تموز  23-30

2016 

تأثير المتبقي من الكبريت  12

في التربة وأضافة األسمدة 

النايتروجينية والفوسفاتية 

تاسية في نمو وحاصل والبو

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية  

47(6:)1423-

1432/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حنطة الخبز

تأثير أزالة الفروع  13

ومستويات النايتروجين في 

بعض صفات النمو لصنفين 

 من حنطة الخبز 

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية  

48(1 )2017 

أثر الكبريت والبورون  14

في  NPKو Cوفيتامين 

 عية حنطة الخبز نو

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية 

المؤتمر 

الزراعي الثالث 

14-21 

.2016 
تأثير النقع والرش بفيتامين  15

C  في صفات النمو

 والحاصل لحنطة الخبز 

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية

المجلد) التاسع 

( العدد ) 

 2017األول(

16                                

        الورقي  شتاثير الر

 فيC بالبورون وفيتامين 

في األوراق  تركيزهما

وأثره على والحبوب 

 حاصل حبوب الحنطة

مجلة العلوم 

  والتكنولوجيا 

  مقبول للنشر

استجابة صنفين من حنطة  17

الخبز لحجب الري ورش 

 االثيفون 

 مجلة االسكندرية 

 للعلوم الزراعية

2017 

تأثير مراحل وتراكيز  18

ش الورقي بالسماد الر

في نمو وحاصل  الورقي 

 الشوفان ومكوناته 

IOSR Journal 
of Agricultural 

and 
Veterinary 

Sciences 

11(10) 

2017 

 
 تاسعا  : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

 ال توجد 

 

 عاشرا  : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير
 

 السنة الجهة المانحة دة التقديركتاب شكر او الجائزة او شها ت

 2002 مركز اباء لألبحاث الزراعية كتاب شكر 1

 2001 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 2



 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة بغداد/المكتب االستشاري لنظم  شهادة مشاركة 3
 المعلومات والحاسبات االلكترونية

2005 

والتعليم جامعة بغداد /مركز التطوير  شهادة مشاركة 4
 المستمر 

2015 

جامعة بغداد /مركز التطوير والتعليم  شهادة مشاركة 5
 المستمر 

2015 

 2013 كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة مشاركة 6

 2014 وزارة الزراعة شهادة تقديرية 7

 2013 كلية الزراعة/ جامعة االنبار شهادة مشاركة 8

 16/2/2014 بحث العلميوزير التعليم العالي وال كتاب شكر  9

مجلس النواب /مكتب النائب حنان  كتاب شكر  10
 الفتالوي 

2015 
 

 2015 جامعة بغداد )العميد(–كلية الزراعة  كتاب شكر 11

 2016 جامعة بغداد )العميد(–كلية الزراعة  كتاب شكر 12

جمعية صيانة المصادر الوراثية  كتاب شكر 13
 جمعية والبيئية العراقية / رئيس ال

2016 

 2017 جامعة بغداد )العميد(–كلية الزراعة  شكر وتقدير  14

 2017 جامعة بغداد )العميد(–كلية الزراعة  شكر وتقدير 15

 2017 جامعة بغداد / رئيس الجامعة  شهادة تقديرية 16

 2017 كلية الزراعة /جامعة بغداد شهادة مشاركة 17
 
 

 ترجمة .حادي عشر : الكتب المؤلفة او الم
 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال توجد 

 
 ثاني عشر : اللغات .

 العربية 

 االنكليزية 
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30\6\1994 

M.Sc. Baghdad 
University 

Agriculture 
College 

23\5\2006 

Ph.D. Baghdad Agriculture 30/3/2014 

 

mailto:najat.Zeboon@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

University College 

Any other    

  

 Second, Career : 

No. Career Workplace From-To 

1 Agronomist 
Assistant 

Agriculture College 30\10\94 – 23\5\2006 

2 Teaching Agriculture College 23\5\2006 – Continual 

 
 Third, University Teaching. 

No. University The (Institute / 
College) 

From – To 

1 Baghdad 
University 

Agriculture College 30\10\1994 – 
Continual 

 
 Fourth, Courses which you teach: 

No. Department Subject Year 

1 Food Sciences and 
Biotechnology 

Industrial Crops 1994-1995-
1996-2004-
2006-2009-
2014-2015—

2015-2016  
2 Agriculture 

Economics 
Cereals Crops 1996 

3 Agriculture 
Extension and 
Education 

Cereals Crops and 
Industrial Crops 

1994-1995-
2003-2004 

4 Soil Sciences and 
water Resources 

Industrial Crops 1995-1996-
1997-2015-
2016 

5 Field Crops Sciences Fibers Crops 1996 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 Field Crops Sciences Oils Crops 2006-2007 -
2016-2017-
2017-2018 

7 Field Crops Sciences Industrial Crops 2009-2010 
8 Field Crops Sciences Plant Physiology 2004-2005 

9 Animal Production Principles of Crop 
Production 

2015 

10 Soil Sciences and 
water Resources 

Principles of Crop 
Production 

2015-2016 and 
2016-2017-
2017-2018 

11 Desertification 
combat 

Principles of Crop 
Production 

2015-2016 

12 Research Project 
Graduation 

The fourth stage of the 
Department of Crop 
field  

2014-2015 and 
2015-2016 and 

2016-2017 -
2017-2018 

 

 Fifth, Thesis which was supervised by: 

No. Thesis title Department Year 

1 Response of growth and 
yield of bread wheat for 
soaking and foliar with 
vitamin C 

Field Crops  2015-2016 

:Conferences which you participatedSixth,  
 

No. Conferences title Year Place Type of 
participation 

1 Course about new 
technology of Field 
Botanical 

2002 Ibaa Center for 
Agriculture Researches  

Student 

2 Scientific 
Conferences about 
breast cancer 

2009 Agriculture College \ 
Baghdad University 

Partaker 



 

 

 

 

 

 

 

 

diseases 

3 course of higher 
students for 
computer use 

2005 Baghdad 
University\consultative 
office for information 
system and computer 

Student 

4 The third training 
session Computing 
- use of statistical 
software in 
agricultural science 
and databases 

19-

21/5/2014 
Field Crops 

Department / College 
of Agriculture, 

University of Baghdad 

Partaker 

5 Symposium 
(botanical treasures 
of wealth salt in 
Iraq) 

28-

29/5/2014 

College of Science for 
Girls 

Presence 

6 Educational 
qualification for 
teachers 189 cycle 

24/2-
12/3/2015 

University of Baghdad 
Development and 

continuous Education 
center 

Partaker 

7 Arabic language 
course for teachers 
172 

24/2-
12/3/2015 

University of Baghdad 
Development and 

continuous Education 
center 

Partaker 

8 The Fourth training 
session Computing 
- use of statistical 
software in 
agricultural science 
and databases 

17-19 

/5/2015 

Field Crops 
Department / College 

of Agriculture, 
University of Baghdad 

Partaker 

9 First Scientific 
Conference of the 
Department of 
Field Crops, of 
College Agriculture 

8-
9/10/2013 

Field Crops 
Department / College 

of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Partaker 



 

 

 

 

 

 

 

 

University of 
Baghdad 

10 Fourth Scientific 
Conference on 
Agricultural 
Research Anbar 
University 

26/11/2013 AL-Anbar University  Partaker 

11 Ninth Scientific 
Conference on 
Agricultural 
Research 

 

1-
3/12/2014 

University of Baghdad Partaker 

12 Scientific 
Conferences of the 
Dissertation 
Department  

25/3/2015 College of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Presence 

13 Scientific 
Conference of the 
Department of 
Field Crops, 

20/5/2015 Field Crops 
Department / College 

of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Presence 

14 The Fifth training 
session Computing 
- use of statistical 
software in 
agricultural science 
and databases 

17-19-
2016 

Field Crops 
Department / College 

of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Partaker 

15 Fourth Scientific 
International 
Conference for Iraq 
Association of 
Genetic 
Environmental 

23-30 
/7/2016 

Egypt  /Cairo Partaker 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resources 
Conservation 

16 Thrid Scientific 
Conference for AL- 
Qasim Green 
University  

26- 27 /10 

/2016 

 Partaker 

17  The first Scientific 
Conferences for 
plant diseases and 
fungal toxins plant 
management of the 
plant protection 
Department 

2 /5/2017 College of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Presence 

18 The sixth  training 
session Computing 
- use of statistical 
software in 
agricultural science 
and databases 

26-
28/2017 

Field Crops 
Department / College 

of Agriculture, 
University of Baghdad 

 

Partaker 

19  Training course of 
English language   

19/6 -11 /

7/2017 

University of 
Mustansiriya 

Partaker 

20 Tenth Scientific 
Conference on 
Agricultural 
Research 

6-
7/12/2017 

University of Baghdad Partaker 

21 Third  Scientific 
International 
Conference for 
genetic Engineering  

25-
26/10/2017 

University of Baghdad Partaker 

22 Workshop( fill in 
the electronic form)  

19/11/2017 College of Agriculture, 
University of Baghdad 

Partaker 

23 Scientific 
Conference of the 
Soil Sciences and 

21/12/2017 College of Agriculture, 
University of Baghdad 

Presence 



 

 

 

 

 

 

 

 

water Resources 
Department of uses 
of 
phytoremediationin 
to treatment soils 
of agricultural 
contaminated 
elements of heavy     

24 First  Scientific 
Conference on for 
plant breading  

10/1/2018  College of Agriculture, 
University of Baghdad 

Partaker 

 
 Seventh, Scientific activities: 

Within the College Outside the College  

Discasion penl of Research 
Project Graduation2014-2015 
and 2015-2016,2016-2017,2017-
2018  

Not found 

Examination Penl 2014-2015 and 
2015-2016 

 

Discasion penl of post grad 
2016and 2017-2018  

 

Penl  of education supervision  
2016-2017 and 2017-2018 

 

Penl of socity 2016-2017  

  

 

 Eighth, Research projects in the felid of specialization to the 

environment and society or the development of education :  

No. Research title Place of publication Year 

1 Effect of Sulphur and 
phosphorus fertilizer 

AL-Anbar Journal of 
Agricultural Sciences 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

on growth and Yield 
of sunflower 

2 Effect of Sulphur and 
phosphorus fertilizer levels 
on quality characters  

AL-Anbar Journal of 
Agricultural Sciences 

2009 

3 Effect of Sulfur and NPK 
fertilizers on NPK 
concentration in wheat 
leaves and grains 

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

2014 

4 Effect of Sulfur and NPK 
fertilizers in some growth 
characteristics  of wheat  

AL-Anbar Journal of 
Agricultural Sciences 

2014 

5 Effect of Boron and 
Vitamin C in some growth 
characteristics  of wheat  

Iraqi Journal of 
Agricultural 

2014 

6 Influnce each of Potassium 
addition to soil and foliar 
application with different 
concentration during 
different growth periods 
on growth rate ,yield and 
quality of wheat  

Egyptian Journal of 
Applied Sciences 

2014 

7 Effect of timinor  and rates 
of potassium application 
on some growth trials of 
bread wheat  

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

46  

(4) ) 

522-

528/

2015 

 

8 Effect of timinor and rates 
of potassium on yield and 
yield components of bread 
wheat   

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

46  

(6 )

/2015 

951-957 

9 Effect of timinor and rates 
of potassium on bread 
wheat quality and some 
other characteres  

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

47(5):

1166-

1170 

/2016 

10 Response of bread wheat 
yield and components for 
boron and vitamin c foliar   

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

47(5:)

1171-



 

 

 

 

 

 

 

 

  1180/

2016 

11 Effect of sulfur and NPK 
fertilizers on yield and of 
bread components wheat 
Triticum  aestivum  

Fourth Scientific 
International Conference 
for Iraq Association of 
Genetic Environmental 
Resources Conservation 

23-30 

2016 

12 Effect of the residual of 
sulfur in soil and 
application of NPK 
fertilizers on growth and 
yield of bread wheat  

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

47)6(:

1423-

1432/

2016  

13  Effect of tillers removing 
and nitrogen levels on 
some growth characters for 
two bread wheat cultivars    

The Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

48(1) 

2017 

14 Effect of of sulfur ,boron 
,vitamin c and NPK on 
bread wheat quality   

Euphrates Journal of 
Agricultural Sciences  

14-21 

2016 

15 Effect of soaking and foliar 
vitamin c on growth and 
yield bread wheat  
characters  

Euphrates Journal of 
Agricultural Sciences 

9(1) 

2017 

16    Effect of 

 Leaf Foliar of Boron 

and Vitamin C on their 

Concentrations and 

Wheat Grains Yield 

Journal of Sciences and 
technology    

Accep

tabl 

for 

publis 

17 Response of two 

wheat varieties for 

irrigation blocking 

and ethephon foliar 

application 
 

Alex. Journal of 
Agricultural Sciences 

2017 

18 Effect of foliar 

application stages and 

concentrations of on 

growth and yield of oat 

and it components  

IOSR Journal of 
Agricultural and 
Veterinary Sciences 

2017 

11(10

)1-7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninth, Membership : 

 Not found 

 
 Tenth, Awards and Certificates of appreciation : 

No. Name of 
awards and 
certificates 

Donor Year 

1 Awards Ibaa Center for 
Agriculture 
Researches 

2002 

2 Awards Ministry of 
Higher Education 
and Scientific 
Research  

2001 

3 Participation 
certificates  

University of 
Baghdad 
\consultative 
office for 
information 
system and 
computer 

2005 

4 Participation 
certificates 

University of 
Baghdad 
Development 
and continuous 
Education center  

2015 

5 Participation 
certificates 

University of 
Baghdad 
Development 
and continuous 
Education center 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 Participation 
certificates 

University of 
Baghdad 
Agriculture 
College 

2013 

7 Participation 
certificates 

Ministry of 
Agriculture  

2014 

8 Participation 
certificates 

University of AL-
Anbar 
Agriculture 
College 

2013 

9 Awards Minister of 
Higher Education 
and Scientific 
Research 

2014 

10 Awards Iraqi Council of 
Representatives 
.Representatives  
Office Dr.Hanan 
AL-Fatlawi 

2015 

11 Awards University of 
Baghdad 
Agriculture 
College (dean) 

2016 

12 Awards University of 
Baghdad 
Agriculture 
College(dean) 

2016 

13 Awards Iraq Association 
of Genetic and 
Environmental 
Resoirces 
Conservation  

2016 

14 Awards University of 
Baghdad 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 
College(dean) 

15 Awards Awards 2017 

16 Participation 
certificates 

University of 
Baghdad(chair 
men) 

2017 

17 Participation 
certificates 

University of 
Baghdad 
Agriculture 
College 

2017 

 
 Eleventh, Scientific literature : 

No. Scientific literature title Year of the publication 

 Not found  

 
 Twelfth, Languages : 

 Arabic 

 English 

  

 


