
 

 

 

 انسٛشح انعهًٛخ ٔانزارٛخ

 

 ٔحٛذح عهٙ احًذ اانجذساَٙ  د.و. أ .  

 انًٕطم ، كهٛخ انضساعخ ٔانغبثبد، جبيعخ انًٕطم،عهٕو انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ  لسى

 َُٕٖٛ، انعشاق،   20114

 dr. Waheeda 57 @ uomosul.edu.iq   انجبيعٙ اإلنكزشَٔٙ انجشٚذ

 انزحظٛم انذساسٙ 

 انجبيعخ سُخ انزخشج االخزظبص انشٓبدح

 / انعشاق / كهٛخ انضساعخ ٔانغبثبد جبيعخ انًٕطم 0890 انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخعهٕو  ثكبنٕسٕٚط

 / انعشاق كهٛخ انضساعخ ٔانغبثبد / جبيعخ انًٕطم 0891 عهٕو انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ يبجسزٛش

 / انعشاق كهٛخ انضساعخ ٔانغبثبد / جبيعخ انًٕطم 4112 عهٕو انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ دكزٕساِ

 

 حمم انًعشفخ ٔاالْزًبو

 انزخظض انز٘ ٚعًم فّٛ انزذسٚسٙ أ األكبدًٚٙ فٙ انٕلذ انحبضش -0

 .(خظٕثخ انزشثخ ٔرغزٚخ انُجبدعهٕو انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ / ) 

 

 

 انخجشاد انعهًٛخ ٔانحمهٛخ
 

 / جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والغابات  1811لعام  اللجنة األمتحانٌة -1
 / جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والغابات  1884اللجنة األمتحانٌة لعام  -2
  2001 -2002اللجنة االمتحانٌة لعام الدراسً  -3
  2008رئٌس لجنة جرد الكتب  -4
 2010رئٌس لجنة جرد المسم اثاث واجهزة وكتب  -5
 2021- 2020و 2020-208ً عضو لجنة علمٌة لعام الدراس -6
 2021- 2020 للدراسات االولٌة والعلٌا  االسئلة االمتحانٌةتمٌٌم  االسئلة عضو  -2
 نهًٕاد  انذساسبد األٔنٛختدرٌس  -1
–0890، يجبدئ انزشثخ ، كًٛٛبء انزشثخ ، يهٕحخ انزشثخ ، خظٕثخ نهذسٔط انعًهٛخ يٍ انفزشح  ، رسٕٚخيسبحخ - أ

 جبيعخ انًٕطم. 0891

 . 4112–0899انزشثخ ، رشثخ عبيخ ، خظٕثخ انزشثخ ، رغزٚخ انُجبد عًهٙ نهذسٔط انعًهٛخ نهفزشح يٍ اسزظالح  - ب
 ٔنحذ اٌٜ  – 4112،  ،يشبسٚع انطهجخ ، رغزٚخ َجبد  ٔانزسًٛذ  يجبدئ انزشثخ ، خظٕثخ انزشثخ -ج 

 :انذساسبد انعهٛب - 8

 ٔانزغزٚرخ انٕسلٛررخ  Hydroponicانضساعررخ انًبئٛرخ ،   يزمرذو ٔانزسررًٛذ خظرٕثخ انزشثرخ ،      عُبطرش طرغشٖ يزمررذو    

 يزمذو ، رسًٛذ حٕٛ٘ يزمذو  

 

 انزعٍٛٛ

 .0891عضٕ ْٛئخ رذسٚسٛخ يُز  -1

 .1987 / 5/  1 يسبعذ يُز حبطم عهٗ نمت يذسط -4

 .1994/  4/  13حبطم عهٗ نمت يذسط يُز  -0

 .4110/  00/  10حبطم عهٗ نمت اسزبر يسبعذ يُز  -4

 

 

 

 

 انعهًٛخانًُشٕساد 



 انًجالد انعهًٛخ

 

(. توزٌع البوتاسٌوم فً ممدات بعض ترب محافظة نٌنوى. رسالة ماجستٌر. كلٌة 1812البدرانً، وحٌدة علً احمد ) -1
 الزراعة والغابات. جامعة الموصل.

(  تأثٌر نوع االستخدامات الزراعٌة على معامل 1880) رمضان، حسون عزٌز وخالد فالح حسن ووحٌدة علً احمد ، -2
( العدد ) 52الغسل وتصنٌف بعض ترب شمال العراق على اساس البوتاسٌوم المخزون. مجلة زراعة الرافدٌن المجلد )

 .61ـ55( :1
الحرارة فً  تأثٌر الفسفور المضاف ودرجة 2002الجبوري ، جسام احمد و دمحم علً جمال و وحٌدة علً احمد البدرانً  -3

( 4( العدد )32المجلد ) –( مجلة زراعة الرافدٌن 2000استخالص وجاهزٌة الفسفور وعاللته بامتصاص النبات )
 (. 24-11ص)

( توزٌع محتوٌات بعض العناصر فً صخور أحجار جٌر 1882حسن ، زكً دمحم و وحٌدة علً احمد البدرانً ، )  -4
 .16ـ55( :1( العدد ) 24فدٌن المجلد )الممجولة فً شمال العراق. مجلة زراعة الرا

(  تصنٌف بعض ترب شمال العراق على أساس 1883صدٌك، عصام عبد الستار وخالد فالح حسن ووحٌدة علً احمد ، ) -5
 .61ـ55( :1( العدد ) 52البوتاسٌوم المخزون. مجلة زراعة الرافدٌن المجلد )

(. الموة االمدادٌة للبوتاسٌوم فً الترب الدٌمٌة وعند 1885)المعٌنً، عبد المجٌد تركً ووحٌدة علً احمد البدرانً،  -6
 26-25جامعة الموصل للفترة من  –كلٌة الزراعة والغابات  –مناطك مطرٌة مختلفة. المؤتمر العلمً األول لعلوم التربة 

 أٌلول.
ى اساس البوتاسٌوم ( توزٌع صور البوتاسٌوم تصنٌف بعض ترب شمال العراق عل2001البدرانً، وحٌدة علً احمد ، ) -2

 .61ـ22( :1( العدد ) 25المخزون. مجلة زراعة الرافدٌن المجلد )
(  توزٌع صور وحركٌات تحرر البوتاسٌوم من مفصوالت التربة ) الطٌن  2002البدرانً وحٌدة علً احمد البدرانً ، )  -1

 .40ـ35( :1( العدد ) 3، الغرٌن ، الرمل (  . المجلة العرالٌة للعلوم الزراعٌة المجلد )
. أطروحة دكتوراه. ٘رأثٛش انجٕربسٕٛو ٔانجٕسٌٔ فٙ حبطم َٕٔعٛخ انجُجش انسكش(. 2006البدرانً، وحٌدة علً احمد ) -8

 كلٌة الزراعة والغابات. جامعة الموصل.
رأثٛش انجٕربسٕٛو ٔانجٕسٌٔ فٙ حبطم انجُجش انسكش٘ ( 2008، ) صالح دمحم احمد الراشدي البدرانً، وحٌدة علً احمد و -10

 (.3( العدد ) 32مجلة زراعة الرافدٌن المجلد ). انزأثٛش فٙ حبطم انجُجش انسكش٘ –1....  
رأثٛش انجٕربسٕٛو ٔانجٕسٌٔ عهٗ انكًٛخ انًًزظخ يٍ ( 2010، ) صالح دمحم احمد الراشدي البدرانً، وحٌدة علً احمد و -11

 (.3( العدد ) 10مجلة جامعة تكرٌت الزراعٌة المجلد ). ئٛخ فٙ يحظٕل انجُجش انسكش٘ ثعض انعُبطش انغزا
. تأثٌر التسمٌد بالزنن فً حاصل ونوعٌة البنجر السكري ومحتوى العناصر الغذائٌة  2011، وحٌدة علً احمد  ًالبد ران -12

 .2011( لسنة  2( العدد )  38. مجلة زراعة الرافدٌن المجلد ) 
. تأثٌر مستوٌات مختلفة من السماد النتروجٌنً 2012و سعد احمد دمحم  ًطلعت ووحٌدة علً احمد البدران شاكر، أٌاد -13

 .   2012( لسنة 2( العدد )40ومسافات الزراعة فً نمو وحاصل الكتان فً شمال العراق مجلة زراعة الرافدٌن المجلد )
أثٌر مستوٌات مختلفة من التسمٌد النتروجٌنً ) الٌورٌا ( . ت2013 ًالرومً ، إبراهٌم احمد ووحٌدة علً احمد البدران -14

(  3( العدد )12( مجلة ابحاث كلٌة التربٌة األساسٌة المجلد )  .Triticum sppعلى بعض صفات النمو لصنفً الحنطة ) 

 .  2013لسنة 
. تأثٌر البورون والبوتاسٌوم فً نمو وحاصل 2014احمد دمحم  و سعد ًشاكر، أٌاد طلعت ووحٌدة علً احمد البدران -15

 . 2014( لسنة  1( العدد )  14الكتان مجلة جامعة تكرٌت المجلد ) 
. تأثٌر السماد العضوي والفوسفاتً فً نمو  وحاصل نبات  2014، وحٌدة علً احمد ومروة سمٌر فاضل  ًالبد ران -16

  2014( لسنة 1( العدد )43. مجلة زراعة الرافدٌن المجلد ) ( .Trigonella foenum-graecum L ) الحلبة 
. 

مجلة جامعة . تأثٌر السماد العضوي والفوسفاتً فً نمو وحاصل السلجم(  2015)شاكر، اٌاد طلعت وحٌدة علً احمد البدرانً.  -12
 (.2( العدد )6كركون للعلوم الزراعٌة المجلد )

18- W. Al-Baddrani 2012  Effect of Boron and Zinc Application on Yield and Quality of Sugar Beet 
.Nutrient Management For Soil Sustainability Food Security and Human Health . V.V- P(268 ) (270 ) 
İZMİR-TURKEY . 

19- AL-Dabbagh   .M. S; AL-Badrani   . W, Khalel.A.S.2019.    Effect of high potash fertilizer in growth 
and productivity of three table beet ( BEET  VULTIVARS) cultivars. 6TH International conference on 
sustainable agriculture and environment 2019 ( ICSAE-6) 

20- AL-Badrani, W. 2019. Status and distribution of different potassium forms in calcareous soils in 1 



21- The Effect of Fertilization using Trichoderma Harzianum and Cow Manure on Releasing CO2 in Two 
Soils With   Different Texture in North of Iraq. Asian Journal of Water, Environment  and   Pollution 
,Vol 18, No. 3 (2021), pp. 117-93. 

22- STUDY ON The  RESPONSE  OF THE SAFARI  POTATO VARIETY TO SPRAYING WITH THE NUTRIENT 
SOIUTION HORTIPHYTE AND THE SEAWEED EXTRACT STYMUIANT FORTE “ future of agriculture , 1 
(2020 ) 67- 74. 

 

 

 نُذٔاد ٔانًؤرًشادا
1. 9

TH International conference  soil science congress “ Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil 
Management” in  Izmir / Turkey on May 15 – 17 /2012. 

2. 6TH International conference on sustainable agriculture and environment 2019 ( ICSAE-6). SeLcuk 
University Campus city of Konya, Turkey. October 2019. 

  4109نسُخ  فٙ كهٛخ انضساعخ جبيعخ ركشٚذ انًؤرًش انذٔنٙ االٔل ٔانعهًٙ انسبثع نهجحٕس انضساعٛخ .3
 8112الدولي الثاني للعلوم الزراعية / كلية الزراعة / جامعة السليمانية  المؤتمر .4
 8119 مشترك للموصل ودهوك ال المؤتمر الزراعي الدولي الثالث .5

 
 
 

 انشٓبداد انزمذٚشٚخ 
/ 23/ 8انفظم األٔل انًشلى   4119-4111كزبة شكش يٍ انعًٛذ أ. د. يٕفك يحًٕد احًذ / أعًبل انجُخ االيزحبَٛخ نهعبو انذساسٙ  .0

  4119/ 3/ 30فٙ  0242
/ 23/ 8انفظم انثبَٙ انًشلى   4119-4111كزبة شكش يٍ انعًٛذ أ. د. يٕفك يحًٕد احًذ / اعًبل انجُخ االيزحبَٛخ نهعبو انذساسٙ   .4

      4119/ 1/ 40فٙ  3109

/ 01/ 1فٙ  نذٖ ٔصاسح انزخطٛط ٔانزعبٌٔ االًَب٘  IZ1042كزبة شكش يٍ ساثطخ انزذسٚسٍٛٛ انجبيعٍٛٛ فٙ جبيعخ انًٕطم انًشلى  .3

4111  
 4109-2 -42كزبة شكش يٍ عًٛذ كهٛخ انضساعخ جبيعخ ركشٚذ  .2
 4141-0 -02كزبة شكش يٍ عًٛذ كهٛخ انضساعخ ٔانغبثبد جبيعخ انًٕطم   .2
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Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 0894.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 0891. 

2. Appoint as Assistant Lecturer since 1 – 2 – 0891 

3. Appoint as Lecturer since  0891 

Publications 

Journals 

 

more than 23 published papers  

 

Conference Proceedings  

 
1. 9

TH International conference  soil science congress “ Land Degradation and Challenges in 
Sustainable Soil Management” in  Izmir / Turkey on May 15 – 17 /2012.  

2. 1TH Scientific and 1TH International Conference of Agriculture Research 10-11 April 
2018. 



3. 6TH International conference on sustainable agriculture and environment 2019 (ICSAE-6). 
SeLcuk University Campus city of Konya, Turkey. October 2019 

4.   The Third International Agriculture conference 2019 
5. 6TH The Second International Conference on Agricultural Sciences / College of 

Agriculture / University of Sulaymaniyah 
 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
 

1. Number of published research (23) research.  

2. Evaluation of many researches in the Journal of Rafidain Agriculture and 

the Journal of Tikrit for Agricultural Sciences and the research of scientific 

agricultural conferences outside and inside the university. 

3. Evaluation of master's theses and doctoral theses from inside and outside the 

university. 

4.  Examiner member in the discussion committees for diploma, masters and 

doctoral students, with approximately 25 discussions inside and outside the 

university 

5.  A scientific arbitrator in the promotion of teachers. 

6. Supervising master's and doctoral students. 

7. 7. Scientific consultations in community service. 

 

 

Certificates of Appreciation 

10 letters of thanks and appreciation from the deans of the Colleges of 

Agricultur. 


