
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 د. جبرة أحمد عنكوش:   ـم ـــــــــاالســ

  1955سوق الشيوخ  –ذي قار  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 2   عـــــدد األوالد  :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       تغذية نبات وحماية بيئة :       صــالتـخـص

 تدريسيةباحثة :       ه ــــــالوظيف

  دكتوراه    الدرجة العلمية :

           بغداد/ مجمع الجادرية/ جامعة بغداد/ كلية الزراعة /قسم مكافحة التصحر:     عنوان العمل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1981 ناصر للعلوم الزراعية  عدن

 1990-1983 جامعة البستنة ودابست المجرب الماجستير

 هالدكتورا

 

 1990-1983 أكاديمية العلوم المجرية بودابست المجر

    أخرى

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1986/1990 قسم التربة جامعة البستنة المجر باحث -مدرس مساعد 1

 1993-1990  المختبر المركزي جامعة البستنة  باحثة تدريسية/مدرس 2

 2004- 1994 المختبر المركزي جامعة البستنة باحث اقدم –استاذ مساعد   3



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 1994/2004 جامعة البستنة كورفينيوس حاليا قسم التربة والمختبر المركزي 1

 2013/2017 جامعة بغداد تربية بنات–األقتصاد المنزلي  2

 2017-2015 جامعة بغداد كلية االزراعة–قسم مكافحة التصحر  3

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2004-1994      تغذية نبات/مرحلة ثانية التربة   1

 2004-1994 كيمياء عامة، كيمياء زراعية ختبر المركزيالتربة والم 2

 2004-1994 كيمياء زراعية قسم الكيمياء 3

 2000-1983 علم التربة ، بيئة جامعة البستنة 4

 2017-2013 كيمياء عامة جامعة بغداد 

 2017-2015 فسلجة نبات  قسم مكافحة التصحر 

 :ليهااالطاريح ، الرسائل ( التي أشرف ع )خامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 / / / 

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

اليوم العالمي لمكافحة  1

 المخدرات

 حضور امعة النهرينج 2013

جامعة بغداد/مركز  2013 الثقافة األستهالكية  2

 بحوث السوق 

= 

 = جامعة النهرين  2013 رسم السياسات العامة  3

مجموعة من المنظمات  2013 مؤتمر زواج القاصرات  4

 النسائية

= 

 = جامعة بغداد 2013 حملة سيد الشهداء 5

ندوة حول الوراثة  6

 وووالبيئوالبيئة 

 = جامعة بغداد 2013

 = جامعة بغداد                                         2013      السياسة األستيرادية  7

  كل الندوات العلمية والثقافية 2016-2014 كل الندوات والمؤتمرات  8

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 رج الكليةخا داخل الكلية

نشاطات ثقافية عامة مؤتمرات وندوات  مقاالت في مجلة المستهلك

 وحلقات نقاشية
الحضور المستمر والمشاركة في  مقاالت في نشرة صوت المستهلك

 امؤتمراتل
 المؤتمرات والندوات في مجلس الوزراء  حضور ومشاركة في المؤتمرات والندوات

 ندوات األمم المتحدة ةكل النشاطات التي تخص القسم والكلي

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2004-1990 موثقة غير منشورة (بحث 20تلوث الترب المجرية ) 1

 1988،1990،1994 مجالت عالمية عالقة البورون والنتروجين في الطماطة  2

 2014 مجلة العلوم التراثية دراسة تحليلية لمنطقة مصفى الدورة 3

 2014 المجلة العراقية تقدير العناصر المعدنية في المعلبات العراقية 4

 2014 المجلة العراقية  تقديرالعناصر الثقيلة في الخضار في األسواق  5 

 2015 مجلة عالمية التأثير المثبط للحنظل 6



 

 

 

 

 

 

 

 2016 مجلة عالمية  ورون على نبات الباقالء تأثير الب 7

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     عضو هيئة تدريسية/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد 

    عضوة في جمعية التربة المجرية 

  عضوة في جمعية الكيمياويين المجرية  

 يةعضوة في جمعية التربة العراق 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2005 المجر  وسام استحقاق من الدرجة االولى 1

 2012 مركز بحوث السوق شهادة تقديرية 2

 2013 مركز بحوث السوق كتاب شكر وتقدير 3

 
 2016-2014 مكافحة التصحر قسم كتب شكر وتقدير  

 2015 مختلف المؤتمرات العالمية كتب شكر وتقدير  

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 / التعليم العالي في المجر  1

  السياحة والسياحة العالجية  2

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             اللغة العربية 

 ليزية            اللغة االنك 

 اللغة المجرية 
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Name:   Dr jabrah A. Altaii 

D.O.B : 04/05/1959 

Martial statues: Married 

No. of children: 2 

Specialization: Plant Nutrition, Environmental 

Position: lecturer  

Scientific Degree: Instructor 

Work Address: College of Agriculture ,Univ. of Baghdad. 

E-mail:jabrah_1313@yahoo.com 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1981  Agriculture          Aden B.Sc. 

1987  &Horticultural and food 

Industry University 

(Corvinus). 

Budapest 

,Hungary 
M.Sc. 

1990 Hungarian Academy  of  

Sciences                                        

                                 

Budapest ,Hungary Ph.D. 

   Any other 

 

        Second, Career: 

  

  

  

 Third,     University Teaching. 

From -To Workplace Career No. 

1983-1990 Deparment of Soil Science 
Horticultural and food 

Industry University 

Assis Lecturer,  junior Researcher 

 

1 

1990-1995 Deparment of Soil Science 

Horticultural and food 

Industry University 

Lecturer, Research fellow 2 

1995-2005 St Istvan University. 
Budapest-Hungary. 

Assis. Professor, Research fellow 3 

2012-2014 Market Research& Consumar 
Pro Baghdad University 

Researcher,Instructor 4 

2014-Cont Desertification Dept- College 
of Agriculture Uni Baghdad 

Lecturer  



 

 

 

 

 

 

 

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

2012-cont Agriculture Baghdad 1 

1986-2005 Rename  St Istvan University. 

Budapest-Hungary. 

2 

1990 Rename Corvinus  

1986 Same university Horticultural and food Industry 

University 
 

    

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2015-Cont Plant  Physiology Desertification Dept. 1 

2013-Cont Chemistry Home Economics  

,Education for Woman 
2 

1995-2005     Soil science , Environmental Soil science Dept., Central 

laboratory 
3 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Departm

ent 

Thesis Title No. 

   

  

  

  

    Sixth,    Conferences which you  participated: 



 

 

 

 

 

 

 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(

 .   1 

    2 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Member of  research committee.  
 

Mass Spectrophometry   Hungaryأ 

.  

Member of  research committee. 
Soil Science & Agro chemistry 

Hungary 

 

Member of  research committee. 
Soil Science  Iraq 

..  

Voluntary work involve between Iraq and 

Hungary NGO 

 

 

 

 

 

 

   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. 1 Abor kezelesenek a 

paradicsom minosegere es 

mennysegere gyakorolt hatasa  

  KEKI Kollekvium  
  

Zsarvas pp 106 -116   Hungary 

1987 

2. 2 Abor hatasa atalaj nitrogen- 

dinamikajara es paradicsom 

termesere modell kiserletben 

Journal of    ( Agrochemia es 

Talajtan) Hungary  

 

Vol 38 (1) pp 270-274 

 

1989 

3.  Influence of Boron on quality 

attributes of tomato fruit 

Journal of Acta Alimentaria  

Vol .19 (1) ,pp 63-72 

Vol .19 (1) ,pp 63-72 

1990 

4.  Food Carotenoids: Their 

Formation and Antioxidant 

Function 

Hungarian Agriculture Res.3(3) 

Pp 25-35 

1995 

5.  Paradicsom szinanyagai bio 

szntezisenek nyomon kovetese 

HPLC alkalzasaval  

KEKI Kollokvium 4 

pp120-132 

1987 

6.  The use of silver thiosulfateand 

methelcuclopropene to improve the 

shelf life of miniature potted rose  

Journal of  Acta 

Agronomica Hungarica 52 

2004 

7.  Determination of some metals 

levels in type of vegetable and 

fruits canned  

Journal of the College of 

Basic Education vol 20 

pp273-283 

2014 

8.  Effect of environmental pollution 

and marketing mechanism on some 

metals content of Baghdad markets 

vegetable 

Iraqi Journal of research 

and consumer protection 

vol:6 pp86-102  

2014 



 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

Evolution of Inhibitory Activity of 

the Aqueous& Alcoholic Extract of 

Citrullus Colocynthis towards 

Staphylococcus Aureus  

 Advances in Life and 

technology vol33. Pp43-47 

2015 

10.  An Analytical study of the refinery 

area and its impact on plant cover 
Journal of modern Science 

and Heritage Vol 2 (2) 

pp200-215  

2014 

11.  Adding Boron to Soil and its effect 

on quality and quantity of broad 

beans (VIca faba ) 

International journal of 

Advanced Research Vol 3 

iss 6 pp847-859 

2015 

  

   Ninth,   Membership: 

 Member of the Iraqi Human Rights Association and member 

of the Iraqi Women Leaque. 

 In 2004 I am the founder and managing director of Hamurapi  

Foundation, which is dealing with humanitarian assistance to 

Iraqi people, specially women and childrens. 

 

 

 

 

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2005 Hungarian Government Acknowledgement  1 

 Market Research& Consumar Pro 

Baghdad University 
Acknowledgement 2 

 Desertification Dept. Acknowledgement 3 

 .Head of  Baghdad University Acknowledgement 4 

 

 

    

    Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic. 

 English.    

 Hugarian    

 

 

 

 

 

 
 

 


