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عشهان رسالة الساجدتير / تأثير الغطاء االنتقائي لمزهء والرش بالباكمهبترازول في نسه وإزهار نبات حشك  ●
 .Antirrhinum majusالدبع 

 
 البحهث السشذهرة خالل فترة التعين : ●

 سشة الشذر اسم السجمة عشهان البحث ت

1 INVESTIGATION FOR HEAVY ELEMENTS TO 

SOME CANNED FOOD WHICH 

AVAILABLE IN LOCAL MARKETS 

International Journal of Recent 

Scientific Research 
2014 

2 EVALUATION OF HEAVY METALS CONCENTRATION 

IN SOME AQUATIC PLANTS AS BIOMARKERS 

FOR WATER POLLUTIO 

International Journal of Current 

Research 
2014 

3 INVESTIGATION OF HEAVY METALS IN VEGETABLES 

AND FRUITS IN DIYALA 

PROVINCE _LOCAL MARKET 

International Journal of Recent 

Scientific Research 
2015 

4 THE EFFECT OF THE LIGHT SELECTIVE COVER AND 

SPRAYING 

WITH PACLOBUTRAZOL ON THE VEGETATIVE 

GROWTH OF 

ANTIRRHINUM MAJUS PLANTS 

Iraqi Journal of Agricultural Sciences 2018 
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5 Effect of coated covers with copper sulfate filtered 

for infrared radiation in 

vegetative and flowering traits for the two cultivars 

of snapdragon (Antirrhinum 

majus) plant 

Euphrates Journal of Agriculture 

Science 
2018 

6 EFFECT OF SUCROSE AND 8-HQS ON VASE LIFE OF 

FLOWER 

DENDRANTHEMA ×GRANDIFLORUM KITAM PLANTS 

Biochem. Cell. Arch 2019 

7 Determination of Copper and Lead in 

Samples of Fungicides and 

Insecticides in Diyala Governorate 

 

indian journal of forensic medicine 

and toxicology 
2019 

8 Determination of copper and lead in soil 

samples and cultivated plants in Al- 

Muradiya area 

 

Plant Archives 2020 

9 Estimation of heavy metals in plants used as 

aspice and affiliated two companies 

Karbala and Tabakh 

 

المؤتمر الدولي الثالث لمنظمة النخلة البيئية 

 والزراعية
2020 

 
 الهظائف التي شغمها: ●

 الفترة مكان العسل الهظيفة ت
 2007/2018 الررفة/ قدم عمهم الحياةجامعة ديالى/ كمية التربية لمعمهم  تدريدية 1
 الى االن 3219 التاهيل والتهظيف والستابعة/ كمية التربية لمعمهم الررفة مدؤول وحدة 2

 

 السقررات الدراسية: ●

 الدشة الدراسية السادة القدم الكمية الجامعة ت
 2014_2007 ترشيف نبات عسمي عمهم الحياة التربية لمعمهم الررفة ديالى 1
 2018 تذريح نبات عسمي عمهم حياة التربية لمعمهم الررفة ديالى 2
 2018 بيئة وتمهث عسمي عمهم حياة التربية لمعمهم الررفة ديالى 3
 2019 فدمجة نبات عسمي عمهم حياة التربية لمعمهم الررفة ديالى 4
 2019 اساسيات عمم البيئة عسمي عمهم حياة التربية لمعمهم الررفة ديالى 5

 


