
 
 

 
 

 
 
 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 

 
ــاالســ         هالل -ال ابراهيم فراس وعدهللا احمد  :  ـم ـــــــ

       خصوبة التربة واالسمدة:       صــالتـخـص

  ةتدريسيعضو هيئة :      ةــــــالوظيف

 مدرس   الدرجة العلمية :

            الموارد المائيةكلية الزراعة / جامعة بغداد / قسم علوم التربة و:     عنوان العمل

 firas_waad_ahmed@yahoo.com         كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2002 الزراعة بغداد

 2002 ةالزراع بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 ــــ ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 /  ةتدريسيعضو هيئة  1
 مدرس مساعد

 كلية الزراعة / جامعة بغداد
 والموارد المائية قسم علوم التربة

2002 – 2012 

 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 2

 لمائيةوالموارد ا قسم علوم التربة

 االن - 2012

 ـــ ـــ ـــ 2

 
 

 
 الصورة 

mailto:firas_waad_ahmed@yahoo.com


 
 

 
 

 
 
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولغاية االن – 2002 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 ــــ ــــ ــــ 2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــلقسا ت

 2002 - 2002 العملي امسدة وخصوبة الرتبة االقتصاد 1

 2002 - 2002 العملي امسدة وخصوبة الرتبة احملاصيل  2

 2002 - 2002 العمليمبادئ علوم الرتبة  االقتصاد 2

 2002 - 2002 العملي امسدة وخصوبة الرتبة االرشاد 4

 2010 - 2002 لوم الرتبة العمليمبادئ ع وقاية النبات 5

 2010 - 2002 مبادئ علوم الرتبة العملي علوم الرتبة واملوارد املائية 2

 2011 - 2010 مبادئ علوم الرتبة العملي وقاية النبات 2

 2011 - 2010 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االرشاد 2

 2012 - 2011 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االقتصاد 2

 2012 - 2011 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االرشاد 10

 2012 - 2012 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االقتصاد 11

 2012 - 2012 مبادئ علوم الرتبة العملي بستنة وهندسة احلدائق 12

 2014 - 2012 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االقتصاد 12

 2014 - 2012 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االرشاد 14

 2015 - 2014 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االقتصاد 15

 2015 - 2014 امسدة وخصوبة الرتبة العملي احملاصيل  12



 
 

 
 

 
 
 

 2012 - 2015 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االقتصاد 12

 2012 - 2015 امسدة وخصوبة الرتبة العملي االرشاد 12

 2012 - 2012 وخصوبة الرتبة العمليامسدة  علوم الرتبة واملوارد املائية 12

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

1 
شحة املياه يف العراق وسبل ندوة "

 " املعاجلة
12 /11 /2002 

كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 ة واملوارد املائيةقسم علوم الرتب

عضو يف اللجنة 

 للندوة التحضريية

 2002/ 12/ 22 " االدارة املثلى للتسميدندوة "  2
كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للندوة التحضريية

3 
 لمؤتمر العلمي الثالثا

لقسم علوم التربة والموارد 

 المائية

 2011ايار 
كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للمؤمتر التحضريية

4 
 الرابعلمؤتمر العلمي ا

لقسم علوم التربة والموارد 

 المائية

 2011كانون االول 
كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للمؤمتر يةالتحضري

الرتب العراقية : تكوينها ندوة  5

 وتصنيفها وتوزيعها
22 /10 /2012 

كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للندوة التحضريية

 في البيئي التلوث واقعندوة  6
 العراقية المائية والموارد الترب

2015 
بغداد /  كلية الزراعة / جامعة

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للندوة التحضريية

مستلزمات  االستفادة القصوى ندوة  7

 من االمسدة  احليوية يف العراق
2012 

كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للندوة التحضريية

فة تقانة لزيادة ورشة الزراعة اجلا 2

 انتاج الرز يف العراق
2012 

كلية الزراعة / جامعة بغداد / 

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

يف اللجنة  عضو

 للورشة التحضريية

  



 
 

 
 

 
 
 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 2002 السيادة الثالثاملشاركة يف معر   لحاسباتالعلمي الثالث لعر  املاملشاركة يف 

 2010 املشاركة يف معر  السيادة الرابع ــــ

 ــــ
اخلاص بوزارة  املشاركة يف معر  بغداد الدولي

 2010لي االتعليم الع

 ــــ ــــ

 

 . أو تطوير التعليم: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع سابعا  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
تأثثير التسأميد الأورقي بالفسأفور والبوتاسأيوم فأي نوعيأأة 

 وحاصل القطن

 مجلة العلوم الزراعية

   1عدد   6مجلد 
6006 

6 
تثثير التسميد الورقي بالنتروجين والبوتاسيوم في حاصأل 

 القطن وبعض مكوناته وخواص االلياف

مجلأأة جامعأأة تكريأأت للعلأأوم 

 الزراعية

  6عدد   9مجلد 

6009 

3 
الأأأذرة الصأأأأفراء عنأأأأد مغنطأأأأة المأأأأاء مأأأأ  كبريتأأأأات اداء 

 وكلوريد البوتاسيوم

 مجلة العلوم الزراعية

 5عدد   00مجلد 
6009 

0 

تثثير مغنطة ماء الري ومسأتويات مختلفأة مأن النتأروجين 

(  Zea mays Lفأأي نمأأو م صأأول الأأذرة الصأأفراء  .

 وامتصاص النتروجين والفسفور والبوتاسيوم

للعلأأوم  مجلأأة جامعأأة تكريأأت

 الزراعية

   6عدد   9مجلد 

6009 

5 
كفأأاءة تأأثثير الكبريأأت الزراعأأي وكبريتأأات االمونيأأوم فأأي 

جاهزيأأأأأة وسأأأأأألوكية الفسأأأأأأفور مأأأأأن التربأأأأأأة والصأأأأأأخر 

 الفوسفاتي وامتصاصه في الذرة الصفراء

 المجلة العراقية لعلوم التربة

  1عدد  7مجلد 
6010 

6 
وم الأى التربأة تثثير اضأافة سأمادي البوتاسأيوم والمغنيسأي

روف ظأأوبأأالرف فأأي نمأأو وحاصأأل نبأأات الطما أأة ت أأت 

 الزراعة الم مية

 مجلة التقني

 1عدد    60مجلد 
6011 

7 

تأثثير مسأتويات البوتاسأأيوم المضأافة للتربأأة وبأالرف مأأ  

                   النتأأأأأأأروجين فأأأأأأأي نمأأأأأأأو وحاصأأأأأأأل الأأأأأأأذرة الصأأأأأأأفراء

  Zea mays L. ) 

 ةالمجلة العراقية لعلوم الترب

 1عدد  8مجلد 
6010 

8 

تأثثير المأأاء الممغأن  فأأي بعأض الصأأفات الفيزيائيأة لأأثال  

 Zeaتأأرك كلسأأأية وجبسأأأية  ونمأأأو الأأذرة الصأأأفراء    

mays L) . 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية

 1عدد   11مجلد 

6011 



 
 

 
 

 
 
 

9 

تأأثثير مسأأتويات النتأأروجين المضأأافة أرضأأا وبأأالرف مأأ  

                 لأأأأأأأذرة الصأأأأأأأفراءالبوتاسأأأأأأأيوم فأأأأأأأي نمأأأأأأأو وحاصأأأأأأأل ا

  Zea mays L. ) 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 3عدد  8مجلد 
6010 

10 

تأأثثير التسأأميد الأأورقي بأأالنتروجين والبوتاسأأيوم والزنأأ  

في نمو وحاصل الذرة الصفراء فأي تربأة مختلفأة التجهيأز 

 بالنتروجين

 المجلة العراقية لعلوم التربة

 1عدد    9مجلد 
6011 

11 

تأأثثير مسأأتويات النتأأروجين المضأأافة أرضأأا وبأأالرف مأأ  

        البوتاسأأأيوم وال ديأأأد فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة الصأأأفراء

  Zea mays L) . 

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 3عدد  6مجلد 
6010 

16 

تأثثير التسأأميد العضأوي والمعأأدني علأى حاصأأل القرنأأابي   

ور وم تأأأأأأأوص االقأأأأأأأراص مأأأأأأأن  النتأأأأأأأروجين والفسأأأأأأأأف

 والبوتاسيوم

المجلة المصرية للعلوم 

 التطبيقية

  7عدد  69مجلد 

6010 

13 

تأثثير نوعيأأة المخلفأأات العضأأوية فأي ت أأرر الفسأأفور مأأن 

 مجلة الكيمياء الزراعية .الصخر الفوسفاتي لتربة كلسية مزروعة بنبات ال نطة

  3عدد  10مجلد 
6015 

10 
Study of Microbial Biomass activity in 

Saline Soils 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical 

Sciences  

7(1)  

2016 

15 

تأأأثثير موعأأأأد ومسأأأتوص اضأأأأافة الكبريأأأت الزراعأأأأي فأأأأي 

امتصاص الفسفور وال ديد و الزنأ  ونمأو وحاصأل الأذرة 

 .Zea mays Lالصفراء        

مجلة القادسية للعلوم 

 الزراعية

 6عدد  6مجلد 

 

6016 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :ثامنا  

   نقابة املهندسني الزراعينيعضو   ــــ 

   عضو اجلمعية العراقية لعلوم الرتبة ــــ 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : تاسعا  



 
 

 
 

 
 
 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

1 
قديريأأأأأة مأأأأأن شأأأأأعبة ال اسأأأأأبات شأأأأأهادة ت

االلكترونيأأة تقأأديرا للمةأأأاركة الفاعلأأة فأأأي 

 .المعرض العلمي الثالث لل اسبات 

 كلية الزراعة عميدالسيد 

 أ.د. فاضل حسين الص اف
6006 

2 
شأأكر وتقأأدير تثمينأأا بانجأأاال حملأأة االعمأأار 

التأي تمأأت فأأي قسأم علأأوم التربأأة والمأأوارد 

 المائية .

 ةكلية الزراع عميدالسيد 

 أ.د. فاضل حسين الص اف
8  /7  /6007 

2 
شأكر وتقأدير ناأرا للقيأام بتصألي  عأدد مأأن 

 االجهزة المختبرية وعلى نفقتي الخاصة .

 وكالة كلية الزراعة عميدالسيد 

 6008/  1/  63 د. حمزة كاظم الزبيدي

4 
شأأأأكر وتقأأأأدير تثمينأأأأا للجهأأأأود المتميأأأأأزة 

والمبذولأأأأة وااللتأأأأأزام الكبيأأأأأر فأأأأأي تثديأأأأأة 

 اجبات المطلوبة .الو

 كلية الزراعة وكالة عميدالسيد 

 د. حميد خلف خربي 
66  /0  /6008 

5 

شأكر وتقأدير للمةأاركة الفاعلأة فأي معأرض 

السيادة الثالث الأذي اقامتأه ورارة الرياضأة 

والةباك وحصول كليتنا على جوائز رئأيس 

 الورراء الثال  .

 كلية الزراعة وكالة عميدالسيد 

 لزبيديد. حمزة كاظم ا
60  /5  /6009 

2 

شكر وتقدير تثمينا للجهود المتميزة بالقيأام 

بتصأأأألي  عأأأأدد مأأأأأن االجهأأأأزة المختبريأأأأأة 

العا لأأأة فأأأي قسأأأم علأأأوم التربأأأة والمأأأوارد 

 المائية .

 كلية الزراعة وكالة عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
66  /6  /6009 

2 
شكر وتقدير للقيأام بتصألي  بعأض االجهأزة 

 ية العا لة في القسم .المختبر
 كلية الزراعة وكالة عميدالسيد 

 د. حميد خلف خربي 
67  /10  /6009 

2 

شأأكر وتقأأدير تقأأديرا للجهأأود المبذولأأة فأأي 

المساهمة الفعالة في االعداد والمسأاندة فأي 

تنفيذ النأدوة العلميأة حأول ال االدارة المثلأى 

 6009/  16/  63للتسميد ال في 

 اعةكلية الزر عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
5  /1  /6010 

2 

شأأأكر وتقأأأدير للجهأأأود المبذولأأأة بالتهيئأأأة 

لتناأأأأأأيم جنأأأأأأاال كليأأأأأأة الزراعأأأأأأة البأأأأأأرار 

النةأأأأا ات العلميأأأأة فأأأأي معأأأأرض السأأأأيادة 

الرابأأأ  المقأأأأام فأأأأي الجادريأأأة للفتأأأأرة مأأأأن       

68 – 30  /5  /6010 . 

 كلية الزراعة عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
6  /6  /6010 

10 

شأأأأكر وتقأأأأدير تقأأأأديرا للجهأأأأود المبذولأأأأة 

والمخلصأأة اثنأأاء التكليأأف بمهأأام عضأأأوية 

 اللجان االمت انية المركزية والفرعية .

 كلية الزراعة عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
3  /10  /6010 

 

 ات .ــ:اللغ عاشرا 

      العربية        



 
 

 
 

 
 
 

     االنكليزية         

     ــــ 

C.V 

 
 
 

 
 
 

Name:  Firas Wadullah Ahmed All-Hlall 

Specialization: Soil Fertility and fertilizers 

Scientific Degree: Lecturer 

Work Address: Baghdad university / Agriculture college / 

                            Department of  Soil Science and Water Resources 

E-mail:    firas_waad_ahmed@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

2002 Agriculture Baghdad B.Sc. 

2002 Agriculture Baghdad M.Sc. 

 .Ph.D ــــــ ــــــ ــــــ

 Any other ــــــ ــــــ ــــــ

From -To Workplace Career No. 

 
 
 

 الصورة 



 
 

 
 

 
 
 

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

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

2002 – until 

now Agriculture College Baghdad 1 

 2 ـــــ ـــــ ـــــ

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2007 - 2008 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Economy 1 

2007 - 2008 Soil Fertility and fertilizers 

practice 
Filed Crops 2 

2008 - 2009 Principles of soil science 
practical 

Economy 2 

2008 - 2009 Soil Fertility and fertilizers 

practice Extension 4 

2009 - 2010 Principles of soil science 
practical Plant Protection 5 

2009 - 2010 Principles of soil science 
practical 

Soil Science and Water 
Resources 

2 

2010 - 2011 Principles of soil science 

practical Plant Protection 2 

2002 – until 

now 

Baghdad university / 

Agriculture college  /  

Department of  Soil Science 

and Water Resources 

Faculty member /  

Assistant Lecturer 
1 

ــــــ ــــــ ــــــ  2 



 
 

 
 

 
 
 

2010 - 2011 Soil Fertility and fertilizers 
practice Extension 2 

2011 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 

practice 
Economy 2 

2011 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Extension 10 

2012 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Economy 11 

2012 - 2012 Principles of soil science 

practical 
Plant Protection 12 

2012 - 2014 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Economy 12 

2012 - 2014 Soil Fertility and fertilizers 

practice Extension 14 

2014 - 2015 Soil Fertility and fertilizers 

practice 
Economy 15 

2014 - 2015 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Filed Crops 12 

2015 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Economy 12 

2015 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 

practice 
Extension 12 

2012 - 2012 Soil Fertility and fertilizers 
practice 

Soil Science and Water 
Resources 

12 

   

  Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 
Place Year Conferences Title No.  

A member of the 
preparatory 

committee for the 
symposium 

Baghdad university / 
Agriculture college /  

Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2002 
Symposium 
"Water Scarcity in Iraq and 

ways of treatment" 
1 

A member of the 
preparatory 
committee for the 

symposium 

Baghdad university / 
Agriculture college /  
Department of  Soil Science 

and Water Resources 
2002 

Symposium 
"The administration is optimal 

fertilization" 
2 



 
 

 
 

 
 
 

A member of the 

Preparatory 
Committee of the 
Conference 

Baghdad university / 
Agriculture college /  

Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2011 

Third Scientific Conference 

Of the Department of Soil 
Science and Water Resources 

3 

A member of the 

Preparatory 
Committee of the 

Conference 

Baghdad university / 

Agriculture college /  
Department of  Soil Science 

and Water Resources 

2011 

Fourth Scientific Conference 

Of the Department of Soil 
Science and Water Resources 4 

A member of the 
preparatory 

committee for the 
symposium 

Baghdad university / 
Agriculture college /  

Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2012 

Seminar Iraqi soil: 
composition, classification 

and distribution 
5 

A member of the 
preparatory 

committee for the 
symposium 

Baghdad university / 
Agriculture college /  

Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2015 

The reality of environmental 
pollution symposium in Iraqi 

soil and water resources 6 

A member of the 

preparatory 
committee for the 
symposium 

Baghdad university / 

Agriculture college /  
Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2012 

Seminar kits make the most of 

the vital fertilizer in Iraq to 
take advantage 7 

A member of the 

Preparatory 
Committee for the 
workshop 

Baghdad university / 

Agriculture college /  
Department of  Soil Science 
and Water Resources 

2012 

Workshop dry farming 

technology to increase rice 
production in Iraq 2 

 

   sixth,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Participate in the Gallery of sovereign of 
the Third 2009 

Participation in the exhibition of the 
Third Scientific of computers 

 
Participate in the Gallery of sovereign of 
the fourth 2010 

 ــــــ

Participation in the Baghdad International 
Fair for the Ministry of Higher Education 
2010 

 ــــــ

 ــــــ ــــــ

 



 
 

 
 

 
 
 

   Seventh,   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 

Efficiency of Foliar Fertilizer 

with P and K on quality and 

yield of cotton Gossypium 

hirsutum L. 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 
2006 

2 
Effect of Foliar Fertilizer with 

N and K on quality and yield 

of cotton 

Journal of Tikrit 

University of Agricultural 

Sciences 

2009 

3 

PERFORMANCE OF MAIZE 

UNDER MAGNETIZED 

WATER AND K-SULFATE 

AND CHLORIDE 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 
2009 

4 

Effect of magnetic irrigation 

water and different levels of 

nitrogen on growth of corn 

plants (Zea mays L.) and 

nitrogen , phosphorus and 

potassium uptake 

Journal of Tikrit 

University of Agricultural 

Sciences 

2009 

5 

Efficiency Effect of 

Agriculture Sulfur and 

Ammonium Sulphate and 

Rock Phosphate on availability 

of Soil phosphorus and P- 

uptake by maiz 

Iraqi Journal of Soil 

Science 
2010 

6 

EFFECT OF FERTILIZERS 

ADDITION OF  K  AND  Mg 

IN SOIL AND FOLIAR  

APPLICATION ON 

TOMATO GROWTH AND 

YEILD UNDER PLASTIC 

HOUSE CONDITIONS 

Technical Journal 2010 

7 

Effect of different potassium 

levels added to soil and foliar 

application with nitrogen on 

growth and yield of corn (Zea 

mays L. ) plants 

Iraqi Journal of Soil 

Science 
2010 



 
 

 
 

 
 
 

8 

Effect of magnetic water on 

some physical properties of 

three calcareous and 

gypsiferous soil and growth 

Journal of Tikrit 

University of Agricultural 

Sciences 

2010 

9 

Effect of different nitrogen 

levels added to soil and foliar 

application with potassium on 

growth and yield of corn (Zea 

mays L. ) plants 

Anbar Journal of 

Agricultural Sciences 
2010 

10 

Effect of Foliar Application of 

Nitrogen , Potassium and Zinc 

on Growth and Yield of Corn 

plants in Soil Received 

Different Nitrogen Levels 

Iraqi Journal of Soil 

Science 
2011 

11 

Effect of different nitrogen 

levels added to soil and foliar 

application with potassium 

and iron  on growth and yield 

of corn (Zea mays L. ) plants 

Alforat Journal of 

Agricultural Sciences 
2010 

12 

Effect of organic and mineral 

fertilizer in the yield of 

Cauliflower and nutrient 

content of N, P and K 

Egyptian Journal of 

Applied Sciences 
2014 

13 

Effect of Sources of  organic 

Residues on Release of  

phosphorus from rock 

phosphate in calcareous soil 

planted with wheat 

Journal of Biological 

Chemistry and 

Environmental Sciences 

2015 

14 
Study of Microbial Biomass 

activity in Saline Soils 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical 

Sciences  

 

2016 



 
 

 
 

 
 
 

15 

Effect of time and the level of 

Agricultural sulfur application 

on the uptake of (P, Fe, Zn) in 

plant on growth and yield of 

two genotypes of maize (Zea 

mays L.) 

Qadisiya Journal of 

Agricultural Sciences 
2016 

 

 Eighth  ,   Membership: 

       Member of the Association of Agricultural Engineers     

       Member of the Iraqi Soil Science Society        

        ــــــ     

 

     Ninth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2002 

Mr. Dean of the 
Faculty of Agriculture 

A. D. Fadhil Hussein 
Al-Sahaf 

Certificate of merit from the Division of Electronic 
Computers in recognition of effective participation in 

the exhibition of the Third Scientific Calculators 

1 

8 / 7 / 2007 

Mr. Dean of the 
Faculty of Agriculture 

A. D. Fadhil Hussein 
Al-Sahaf 

Thanks and appreciation to succeed in the 
reconstruction campaign that has been in the 
Department of Soil Science and Water Resources 

2 

23 / 1 / 2008 

Mr. Dean of the 
College of Agriculture 
Agency 

D. Kadhim Hamza al-
Zubaidi 

 

Thanks and appreciation given to the repair of a 
number of devices for laboratory and at my own. 

2 

26 / 4 / 2008 

Mr. Dean of the 

College of Agriculture 
Agency 
D. Hamid Khalaf 

Krbit 
 

Thanks and appreciation for the outstanding efforts 
and the efforts and commitment in the performance of 

the duties required. 

4 



 
 

 
 

 
 
 

20 / 5 / 2009 

Mr. Dean of the 
College of Agriculture 

Agency 
D. Kadhim Hamza al-
Zubaidi 

 

Thanks and appreciation for the active participation in 
the third exhibition of sovereignty held by the 

Ministry of Youth and Sports and get our faculty 
awards Ziis Ministers of the three 

5 

22 / 6 / 2009 

Mr. Dean of the 
College of Agriculture 

Agency 
D. Kadhim Hamza al-

Zubaidi 
 

Thanks and appreciation valuation for the outstanding 
efforts to carry out repair of the devices, the number of 
unemployed laboratory in the Department of Soil 

Science and Water Resources 

2 

27 /10/ 2009 

Mr. Dean of the 
College of Agriculture 

Agency 
D. Hamid Khalaf 

Krbit 
 

Thanks and appreciation for the repair of some 
laboratory equipment idle in the department. 

2 

5 / 1 / 2010 

Mr. Dean of the 

College of Agriculture  
D. Kadhim Hamza al-

Zubaidi 

Thanks and appreciation in recognition of efforts to 

contribute actively in the preparation and support in 
the implementation of the scientific symposium on 
"The optimal management of fertilization" in the 

12/23/2009 
 

2 

6 / 6 / 2010 

Mr. Dean of the 

College of Agriculture  
D. Kadhim Hamza al-
Zubaidi 

Thanks and appreciation for the efforts made 

provision for the organization of the Faculty of 
Agriculture wing to highlight the scientific activities 

in the gallery of sovereign fourth place in the Jadiriyah 
for the period from 28 - 30/05/2010. 

 

2 

3 / 3 / 2010 

Mr. Dean of the 
College of Agriculture  
D. Kadhim Hamza al-

Zubaidi 

Thanks and appreciation in recognition of the efforts 
and sincere during assignments membership of 

committees and sub-central test scores. 

10 

 

 

       Tenth,       languages:  

 Arbic       

  English   

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 


