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 التاريخ التخصص الكليـــة الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 
 1999 وقاية نبات الزراعة بغداد

 2004 حشرات الزراعة بغداد الماجستير

 2016 حشرات الزراعة بغداد الدكتوراه

 

 

 

 األوليةللمراحل  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 حاسبات قسم وقاية النبات 1

 2007 -2006 مبادئ وقاية النبات قسم البستنة 2

 
3 

 قسم البستنة
 2007 -2006 رات بساتينحش



 

 

 

 

 

 

 

 2008 -2007 مخازن آفات صناعات غذائية 4

 2008 -2007 مبادئ حشرات اإلرشادقسم  5

 2010-2009 فسلجة حشرات وقاية النباتقسم  6

 2010-2009 مبادئ حشرات وقاية نباتقسم   7

 2014-2013 حشرات اقتصادية قسم البستنة 8

 2016 -2015 2مبادئ حشرات وقاية نباتقسم   9

 مكافحة التصحرقسم   10

 

 2016 -2015 مبادئ وقاية نبات

 2017-2016 بيئة حشرات قسم وقاية النبات 11

 2017-2016 مبادئ وقاية النبات قسم مكافحة التصحر 12

 2018-2017 حشرات طبية وبيطرية قسم اإلنتاج الحيواني 13

 2018-2017 مبادئ وقاية النبات قسم مكافحة التصحر 14

 2019-2018 حشرات طبية وبيطرية قسم اإلنتاج الحيواني 15

 2019-2018 مبادئ وقاية النبات قسم علوم التربة 16

 2019-2018 تكنولوجيا وقاية النبات قسم علوم التربة 17

 

 

 
 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 ـــةالسنــ المـــــادة القســـم ت

   اليوجد 1

 

 اليوجد :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2002 المؤتمر العلمي الثاني لوقاية النبات 1

 ورقة علمية دمشق/ سوريا 2006 ؤتمر العلمي العربي التاسع لعلوم وقاية النباتالم 2

 ورقة علمية بغداد/ معرض بغداد الدولي 2012 المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية 3

 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2011 المؤتمر العلمي الثالث لوقاية النبات 4



 

 

 

 

 

 

 

 حضور جامعة بغداد/ قاعة الحكيم 2012 ألولالمؤتمر العلمي النسوي ا 5

 حضور جامعة النهرين -جامعة بغداد 2015 المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية في العراق 6

 حضور جامعة بغداد/ قاعة الحكيم 2016 المؤتمر العلمي النسوي الثالث 7

 2017 المؤتمر العلمي الرابع الدولي االول/ جامعة كربالء 8
ية التربية للعلوم الصرفة/ كل

 جامعة كربالء
 حضور

9 
2nd International Conference for Nature 

Sciences(ICNS-2017) 
2017 

 -جامعة جه رموو/ السليمانية

 كردستان العراق
 ورقة علمية

10 
الندوة العلمية تاثير التوسع العمراني على مجموعتي 

 الحشرات والطيور
2014 

لتاريخ مركز بحوث ومتحف ا

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 حضور

 2015 -11-8 الندوة العلمية الحشرات الدخيلة على البيئة العراقية 11
مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 حضور

 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2015 -10 -3 الندوة العلمية دور االرصاد الجوية في مراقبة التصحر 12

13 
ة العلمية واقع التلوث البيئي في الترب والموارد الندو

 المائية
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2015 -8-12

 2015 -12-14 الندوة العلمية كنوز الثروة النباتية الطبية في العراق 14

 -جامعة بغداد /كلية الزراعة

الهيأة العامة لفحص وتصديق 

 البذور

 حضور

15 
والتمور رافد حقيقي القتصادنا  الندوة العلمية النخيل

 الوطني
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2016 -10-2

16 
ورشة عمل سبل النهموض يتطوير تربية النحل في 

 العراق
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2016 -2 -24

17 
الندوة العلمية دور االقتصاد الزراعي في اصالح 

 القطاع الزراعي
 حضور الزراعة/ جامعة بغداد كلية 2016 -4 -11

18 
الندوة لعلمية االدارة المتكاملة لالفات سترتيجية هامة 

 لحماية المحاصيل الزراعية وحماية البيئة العراقية
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2016 -4 – 19

19 
الندوة العلمية اثر الغش في منتجات اللحوم المتواجدة 

 في االسواق
 حضور ية الزراعة/ جامعة بغدادكل 2016 -4 -13

 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2016 -5 -17 الندوة العلمية مكافحة التصحر مسؤولية الجميع  20

 2016 -5 -17 الندوة العلمية مرض التوحد 21
جامعة النهرين/ مركز بحوث 

 الدراسات النفسية
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 2016 -10 -5 ورشة عمل واقع زهرة النيل في العراق 22
مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 حضور

 حضور كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد Cop22  29-11- 2016ندوة العراق في مؤتمر االطراف  23

 ندوة التحول التقني في العرض البصري لمتاحف العالم 24
14- 12- 

2016 

مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 ضورح

 الندوة العلمية افات البيوت البالستيكية 25
21- 12- 

2016 

مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 حضور

 الندوة العلمية افات النخيل 26
22- 12- 

2016 

مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 ورقة علمية

 Googleالندوة الخدمات المجانية لشركة  27
27- 12- 

2016 
 حضور كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد

28 
الندوة العلمية الزراعة الجافة تقانة لزيادة انتاج الرز في 

 العراق 
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2017 -1 -2

29 
الندوة العلمية حماية طائر الفالمنكو في اهوارنا 

 واهميته في التنمية البيئية المستدامة
11- 1- 2017 

مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي/ جامعة بغداد
 حضور

30 
الندوة العلمية استخدام الفحوصات الجينية في الكشف 

 عن االمراض
 حضور كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد 2017 -1 -24

 حضور كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد 2017 -1 -31 الندوة كيف تصبح باحثا متميزا 31

 2017 -3 -23 العلمية تقنيات وتطبيقات النانوتكنولوجيالندوة  32
هندسة الخوارزمي/ جامعة 

 بغداد
 حضور

 2017 -3 -26 ورشة عمل العمل التطوعي اهميته ومعوقاته 33
كلية التربية للبنات/ جامعة 

 بغداد
 حضور

 حضور دكلية العلوم/ جامعة بغدا New frontiers Astronomy 26- 3- 2017الندوة العلمية  34

35 
الندوة العلمية دور المضافات الغذائية في التصنيع 

 الغذائي
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2017 -4 -10

36 
الندوة العلمية التسميد المتكامل وصحة التربة واالنتاج 

 االمثل
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2017 -4 -11

37 
لنبات والسموم الندوة الوطنية االولى الدار امراض ا

 الفطرية
 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2017 -5 -2

38 
الندوة العلمية ظاهرة تربية ذبح الحيوانات في شوراع 

 بغداد واالمراض الناجمة عنها
 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 2017 -5 -4

 حضور وزارة العلوم والتكنولوجيا 2017-9-20 ندوة التنمية المستدامة 39

 مؤتمر معهد الهندسة الوراثية العلمي الدولي الثالث 40
25,26-10-

2017 
 حضور جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

41 
ورشة عمل بناء مهارات التدريسيين والباحثين وتطوير 

 القدرات الذاتية )العصف الذهن(
 حضور كلية العلوم للبنات  13-11-2017

 حضور الزراعة كلية 2017-11-19 ورشة عمل ملئ االستمارة االلكترونية 42

43 
ندوة انتاج الفطريات اللحمية وفوائدها الغذائية 

 والعالجية
 حضور كلية الزراعة 20-11-2017

 حضور وزاة الزراعة 2017-12-6،7 المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية 44

 2017-12-7 ندوة تدهور تربية النحل في العراق 45
مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي
 ورحض

46 
المؤتمر الزراعي االول لكليتي الزراعة واالهوار/ 

 جامعة ذي قار وكلية الزراعة/ جامعة سومر

13,14-12-

2017 

كلية الزراعة واالهوار جامعة 

 ذي قار
 ورقة علمية

 2017-12-20 ندوة التنوع االحيائي الهوار العراق 47
مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي
 حضور

 ورقة علمية جميعة وقاية النبات العربية 2017-10-11 مؤتمر وقاية النبات العربية 48

49 
ندوة تاثير الجفاف المتوقع على التنوع النباتي في 

 العراق
21-2-2018 

مركز بحوث ومتحف التاريخ 

 الطبيعي
 حضور

 ندوة تطبيقات معالجة الصور الرقمية في البوث العلمية 50
14،15-3-

2018 
 حضور لزراعةكلية ا

 29/4/2018 االعالم واالتصال الجماهيري 51
جلمعة بغداد/ مركز التعليم 

 المستمر
 حضور

 حضور كلية الزراعة 2018-5-10 ورشة عمل معايير الجودة بالتعليم 52

53 
-2018ورشة عمل ضوابط وتعليمات تقييم االداء للعام 

2019 
 حضور كلية الزراعة 26/9/2018

 حضور كلية الزراعة 10/10/2018 قيق ملفات اعتماد المختبراتورشة عمل تد 54

 حضور كلية الزراعة 14/11/2018 ورشة عمل توطين رواتب المنتسبين 55

 حضور كلية الزراعة 5/12/2018 ندوة تنمية زراعة الحنطة في العراق 56

 حضور كلية الزراعة 18/12/2018 يوم اللغة العربية العالمي 57

 حضور مركز ومتحف التاريخ الطبيعي 19/12/2018 تنوع االحيائي والتوازن البيئي في العراقندوة ال 58

 حضور كلية الزراعة 24/12/2018 ندوة غش االغذية المستوردة وحماية المستهلك 59

 حضور كلية الزراعة 3/1/2019 ندوة العواصف الغبارية االسباب والمعالجات 60

 حضور كلية الزراعة 3/2/2019 الكيمياوية ورشة عمل ترميز المواد  61

 اعداد كلية الزراعة 10/3/2019 ندوة تنمية مهارات المالكات التدريسية 62



 

 

 

 

 

 

 

63 
ندوة دور االستثمار الزراعي في تعزيز منطومة االمن 

 الغذائي
 حضور كلية الزراعة 12/3/2019

 google classroomدورة الصفوف التعليمية  64
13،14/3/

2019 

كز ابن سينا للتعليم مر

 االلكتروني
 حضور

 حضور كلية الزراعة 27/3/2019 ندوة ستراتيجيات النبات في مقاومة االفات الزراعية 65

     

 
 

 

 :براءات االختراع: سادسا

 اليوجد
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  
 اليوجد

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 السنــة القســـم بحث التخرج او اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 

 :Hyalopterus pruni Geoffroy  (Homopterالكثافة العددية  لمن  أوراق المشمش 

Aphididae وأعداءه الطبيعية ومكافحته بالمبيد الحيوي )Recharge 
 2017 وقاية النبات

 2018 باتوقاية الن الوجود الموسمي لحشرة من  اوراق المشمس وبعض اعداءه الحياتية 2

3 
تاثير كفاءة مستخلص النعناع الكحولي والمائي ومستخلص الفلفل االسود الكحولي في يرقات 

 حنفساء الحبوب الشعرية 
 2019 وقاية النبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدورات



 

 

 

 

 

 

 

 خارج العراق داخل العراق

 -11 -2المجالت الزائفة واثرها في المستوى العلمي لالبحاث

2016 

 تمر/ جامعة بغدادمركز التعليم المس

 

 2017-9-28-26دورة البرمجيات من 

 التي أقامها قسم المحاصيل الحقلية
 

 2018/ 18/10-14دورة سالمة اللغة العربية في 

 مركز التعليم المستمر/ جامعة بغداد
 

والدليل االرشادي للسالمة والصحة  GLPدورة تطبيق نظام ال

 3،4/12/2018المهنية كلية الزراعة 
 

  13/3/2019ة الصفوف التعليمية دور

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 المشاركة بورقة عمل في ندوة االفات الدخيلة/ متحف التاريخ الطبيعي المشاركة في لجنة المتحف

 عضو لجنة تحضيرية ندوة افات البيوت البالستيكية/ متحف التاريخ الطبيعي لجنة ادارة قاعة قسم وقاية النبات

 عضو لجنة تحضيرية ندوة افات النخيل/ متحف التاريخ الطبيعي داد يوم التصميملجنة اع

 المشاركة بورقة عمل في ندوة افات النخيل/ متحف التاريخ الطبيعي زيارة علمية/ الشركة العامة لتجارة الحبوب

 العراق عضو لجنة تحضيرية للندوة الموسومة تدهور واقع النحل في لجنة ادامة قسم وقاية النبات



 

 

 

 

 

 

 

  لجنة تدقيق السجالت االمتحانية

القاء محاضرة في دورة للمهندسيين الزراعيين التي اقامها قسم 

 البستنة وهندسة الحدائق
 

  2018-2017اللجنة االدارية لقسم وقاية النبات

  2017لجنة تقييم االداء لقسم وقاية النبات

المتكاملة  لجنة تحضيرية ورشة عمل دور المصائد في المكافحة

 للحشرات
 

  لجنة استالل ترقية علمية

  2018لجنة التدريب الصيفي 

  لجنة ملئ استمارات قياس درجة اداء قسم وقاية النبات

  لجنة اعتماد مجالت البحوث المنشورة من قبل طلبة الدراسات العليا

  لجنة تدقيقة  مركزية في كلية الزراعة

  2019-2018لجنة تقويم االداء 

  2019لجنة التصنيف الوطني 

  2019-2018لجنة ادارة الشؤون االدارية لقسم وقاية النبات 



 

 

 

 

 

 

 

  2019-2018عضو ارتباط وحدة االعالم 

  2019-2018عضو ارتباط شعبة ضمان الجودة 

  2019-2018لجنة استالل ترقية علمية 

  2019-2018االشراف على مختبر الحشرات الطبية والبيطرية

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: عا  تاس

 
 السنة محل النشر أسم البحث  ت

1.  
An alternative approach to control date palm dubas 

bug Ommatissus lybius 

International journal 

applid sairence (4)3 2006 

2.  

فاي السايطرة فاي السايطرة   Clitostethus arcuatusبيئية وكفااءة المفتارا المحلاي بيئية وكفااءة المفتارا المحلاي 

 الياسمين البيضاء على الحمضياتالياسمين البيضاء على الحمضيات  على ذبابةعلى ذبابة

 (1)25مجلة وقاية النبات العربية 

2007 

3.  

علااى االدوار علااى االدوار   Clitostethus arcuatusاالفتراسااية للدعسااوقة االفتراسااية للدعسااوقة   الكفاااءةالكفاااءة

 المختلفة لذبابة الياسمين البيضاء على الحمضياتالمختلفة لذبابة الياسمين البيضاء على الحمضيات

مجلة االنبار للعلوم الزراعية  

9(1) 
2011 

4.  

علااى اشااجار علااى اشااجار   Clitostethus arcuatusالوجااود الموساامي للمفتاارا الوجااود الموساامي للمفتاارا 

 الحمضيات والخروع.الحمضيات والخروع.

 (4)16 مجلة الزراعة البحثية 

2012 

5. 

 Hyalopterus pruniالكثافة العددية  لمن  أوراق المشمش 

Geoffroy  (Homopter: Aphididae وأعداءه الطبيعية ومكافحته )

 Rechargeبالمبيد الحيوي 

 2017 مجلة ذي قار للعلوم الزراعية

6 
 Folic acidدراسة تأثير حامض الفوليك 

 Methotrexate  ومضاد حامض الفوليك

 Muscaالذبابة المنزلية  يرقاتفي 

domestica (L.)  (Diptera: 

Muscidae) 
 

 2017 مؤتمر وقاية النبات العربية

7. 

EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZATION AND 

ORGANIC NUTRIENT (REEF AMIRICH) IN THE 

POPULATION DENSITY OF 

Bemisiatabaci(Genn.)ANDThripstabaci(L.)ON 

CUCUMBER 

 

Journal of biodiversity 

and environmental 

sciences 
2018 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C


 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 

 السنة الجهة المانحة كتب الشكر أو شهادة التقدير ت

1.  
 2014 وزير شكر وتقدير

2.  
 2015 -11 -19 مدير مركز وبحوث متحف شكر وتقدير

3.  
 2016 رئيس وزراء يرشكر وتقد

4.  
 2016 -5 -22 ة مستشفى الرشاد التدريبيمدير شكر وتقدير

5.  
 2016 -9 -21 مدير دار رعاية المسنين شكر وتقدير

6.  

عمادة كلية العلوم للبنات/ جامعة  شكر وتقدير 

 بغداد

29- 11- 2016 

7.  
 2016 -11 -30 لين العربحااتحاد الن شكر وتقدير

8.  

ة العلوم للبنات/ جامعة عمادة كلي شكر وتقدير 

 بغداد

27- 12- 2016 



 

 

 

 

 

 

 

9.  

مدير مركز وبحوث متحف  شكر وتقدير

 التاريخ الطبيعي

29- 12- 2016 

10.  

مدير مركز وبحوث متحف  شكر وتقدير

 التاريخ الطبيعي

29- 12- 2016 

11.  

مدير مركز وبحوث متحف  شكر وتقدير

 التاريخ الطبيعي

29- 12- 2016 

12.  

حوث متحف مدير مركز وب شكر وتقدير

 التاريخ الطبيعي

29- 12- 2016 

13.  
 2017 -6 -14 عميد كلية الزراعة تثمين جهود

14.  
 2017 -2 -8 بدر الجناح العسكري شكر وتقدير

15.  

مدير مركز وبحوث متحف  شكر وتقدير

 التاريخ الطبيعي

7-1-2018 

16.  
 2018-3-8 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير

17.  
 2018-4-22 عميد كلية الزراعة تثمين جهود

18.  
 2018-6-3 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير

19.  
 8/4/2019 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير

20.  
 7/5/2019 وزارة العلوم والتكنولوجيا شكر وتقدير

 
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 

Name:  Nidaa Saud Abid AlShammary 

Date of Birth:  24/ 11/ 1977 

Religion:  muslem 

Martial statues:  marrid 

No. of children: 3 kids 

Specialization: Entomology 

Position:  

Scientific Degree: PHD. 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  / 

Mobile:    

E-mail: nidaasaud@coagri.uobaghdad.edu.iq  

   

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1999 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
2004 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2016 Agriculture Baghdad Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

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

15/3/2006- 

now 

Agriclture Baghdad 1 

  

       Fourth, position 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

15/3/2006- 

8/8/2016 

Collage of agriculture/ 

university of baghdad 

Assistance 

teacher 

1 

8/8/2001- now Collage of agriculture/ 

university of baghdad 

Teacher 2 

   3 

   4 

Year Subject Department No. 

2006 computer 
Plant protection 

1 

2006-2007 

Principles of plant 

protection 

Horticlture 2 

Groves insect Horticlture 3 

2007-2008 

Pest stores Food industry 4 

Entomolgy 
Instructs 

5 

2009-2010 
Insect physiology Plant protection 

6 

Entomolgy Plant protection 
7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

Entomology Plant protection 
8 

Principles of plant  

Protection 

Desertification 
9 

2016-2017 Insect ecology 
Plant protection 

 

2016-2017 
Principles of plant  

Protection 

Desertification 
 

2017-2018 
Medical and 

verterinary Entomology 
Animal production 

 

2017-2018 
Principles of plant  

Protection 

Desertification 
 

2018-2019 
Medical and 

verterinary Entomology 
Animal production 

 

2018-2019 
Principles of plant  

Protection 

Soil science 
 

2018-2019 
Technology of plant 

protection 

Soil science 
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

ست

ر 

ح

ضو

 ر(

paper syriae 2007 9
th

 conference Arabic 

plant protection seinces 

1 

paper iraq 2012 8
th

 sintific conference 

agricultural research 

2 

paper  2015 A seminar about exotic 

pest 

3 

Paper/ A 

preparatory 

committee 

 2016 A seminar date palm 

pest 

4 

 

A preparatory 

committee 

 2016 A seminar green house 

pestr 

5 

Presence 

 

 2016 Third Annual 

Conference 

6 

Presence 

 

 2016 False magazines 7 

Presence 

 

 2016 Cop 8 



 

 

 

 

 

 

 

Presence 

 

 2016 Free services for google 9 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

  

  

  

  

 

  Ninth ,   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 An alternative approach to 

control date palm dubas bug 

Ommatissus lybius 

International 

journal applid 

sairence 

2006 (4)3 

2006 

2 Environmental and efficiency 

of local predator Clitostethus 

arcuatus in control of the fly 

white jasmine citrus 

Journal of Plant 

Protection Arab  25 

(1) 

Protection 

 protectionتعريفات 

 اسم

the action of 

protecting someone 

or something, or the 

state of being 

protected. 

the B vitamins give 

protection against 

infection 

 ,defenseمرادفات: 

security, shielding, 

preservation, 

2007 

3 Efficiency predatory ladybird 

Clitostethus arcuatus on 

different roles to fly the white 

jasmine citrus 

Anbar Journal of 

Agricultural 

Sciences (2011) 9 (1) 

2011 

4 The seasonal presence of a 

predator Clitostethus arcuatus 

on citrus trees and castor. 

Journal of 

Agricultural 

Research (2012) 16 

(4) 

2012 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      



 

 

 

 

 

 

 

         

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2014 mister Acknowledgements 1 

 Prime Minister Acknowledgements 2 

   3 

   4 

   5 

 

   Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

    thirten   ,       languages:  

   


