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 Full name and 

surname 

Shahla Abd Alrazak AL daban 

  Date of birth 7 / 8 / 1964 

Nationality Iraqi 

Martial status widow 

No. of children 2 

Number of years 

in service 

30  

Academic title 

and year of award 

and   

  B.Sc. forest science 

  B.Sc. College of Fine Arts/Department of Painting/University of Mosul 

  Ms.C  forest science (assistance teaher) 

 

  PhD: PhD  forest science 

Address Mosul 

Email shahla_abdalrazak@uomosul.edu.iq 

Teaching Courses  Dendrology   (practical) 

 Plant Taxonomy   (practical) 

 Natural rangeland management(practical)    

 Principles of silviculture  () 

 Plantting of forest (practical) 
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Researches 

 

 Eucalyptus spp. Identification growing in northern Iraq 

 Effect of treating Ceratonia siliqua L. seeds with sulfuric acid an electrical 

shock on the physiological characteristics of seedlings 

 Effect of Sulfuric acid and Electrical shock on the Germination and Growth of 

Ceratonia siliqua L. 

 Effect of some traetments on seeds germination and growth of Acacia 

syanophlla seedling. 

 The effect of stratification and different concentrations of salicylic and 

gibberellic acids on the germination of pine seeds of Drica Pinus eldarica 

Medw and some physiological properties of the seeds 

 Effect of stratification and immersion with different concentrations of 

gibberellic acid on the vegetative and root growth characteristics of  

Pinus eldarica Medw. 
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