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: امشهادات امعلمية: امشهادات امعلمية

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس

 

 1979  كمية الزراعة والغابات/ التربةقسم جامعة الموصل

 1983 كمية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 1997 كمية الزراعة جامعة بغداد

  

   :  : شغلهاشغلها  اميتاميت  اموظائفاموظائف



  

  

   :  : املنشورةاملنشورة  امبحوثامبحوث
PUBLICATION OF AKRAM 
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2- Al-Hadethi, A. A. and Al-Uqaili, J. K. 1998. Effect of  salinity and soil 

moisture on N fertilizers efficiency by using 15N technique. Emerates J. of 

Agric. Sci. 

3- Al-Hadethi, A. A. 2000. Adsorption and adsorption of phosphate in 

 calcareous soils. Iraqi J. Agric. Sci. Vol. 31 (4) 653-664. 
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between extractable Zn and plant Zn in calcareous soils. Dirasat Agric. Sci. 

 Vol. 28(1) 24-32. 

5- Al-Hadethi, A. A. and Kirda, C. 2001. Effect of Zn fertilization on N 
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الى- الفترة من  الجهة الوظٌفة  

1994 – 1983 دائرة البحوث الزراعية والبايولوجية باحث علمي  

متفرغ للحصول على شهادة 

 الدكتوراه من جامعة بغداد

1997-1994 كلٌة الزراعة جامعة بغداد  

 

دائرة البحوث الزراعية  باحث علمي أقدم

   .والبيولوجية

 

1997 –2000  

(كيمياء تربة) مدرس جامعة بغداد/كلية الزراعة   2000 – 2001  

/ والبيولوجيةدائرة البحوث الزراعية  رئيس باحثين

اوزارة العلوم والتكنولوجي  

2002-2001  

/ والبيولوجيةدائرة البحوث الزراعية   التربةءرئيس قسم كيميا

اوزارة العلوم والتكنولوجي  

2003-2007  



7- Al-Hadethi, A. A.,.,  Al-Uqaili  J.K., 1991.Effect of phosphogypsum on  
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agric.Sci.30(1).239_246. 
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(2):49-64. 

11- Fahad, A. A.  Al-Hadethi, A. A. 1988. Fate of Zinc applied to calcareous   

soils using Zn-65 as a tracer:1.  Fractionation with time. Arid Soil    Reh.Vol 2 

(217-225)    
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              emitting activation products, 60Co and 65 Zn by successive cropping.      

              Basrah J. of Agric. Sci. 6 (1)47-61. 

14-Al-Uqaili, J. K. and Al-Hadethi, A. A. 1985. Determination of the relative 

efficiency of phosphatic fertilizers by the A-value concept. Proceeding of an 

international workshop on biological research with short-lived isotopes, New 

Zealand26-30 August. 107-115. 
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.العراقية  

. تأثير هيومات الزنك في نمو محصول الحنطة. 2010.رغدة كريم أكرم عبد المطيف,احمد,, ألحديثي- 30
.المؤتمر العممي الثالث جامعة االنبار  
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  :امكتب املنشورة:امكتب املنشورة

  ال توجدال توجد

املؤمترات  املؤمترات  
 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

(بوستر حضور/ بحث  ) المؤتمر العلمً الخامس لمجلس البحث  1 

.العلمً  

 

مجلس البحث العلمً- بغداد 1986  بحث 

.المؤتمر العلمً الزراعً الرابع 2  بحث وزارة الزراعة 1991 

 المؤتمر العلمً األول لقسم الكٌمٌاء 3

 

رجامعة االنبا 2002  بحث 

 المؤتمر العلمً الخامس 4

 

  وزارة الزراعة 1997

المؤتمر العلمً القطري الثانً لعلوم  5

.التربة  

 

 بحث جامعة بغداد 2002

 مؤتمر الطاقة الذرٌة الدولٌة 6

 

 بحث فٌنا 1991

 مؤتمر هٌئة الطاقة الذرٌة العربٌة 7

 

 بحث بٌروت 2002

تركٌا/جامعة اتاتورك 2005 المؤتمر العالمً األول فً التربة 8  بحث 

جمهورٌة مصر العربٌة/طنطا  2007 المؤتمر البٌئً الثانً 9  بحث 

 بحث جامعة القاهرة 2010 التحدٌات الحدٌثة فً الزراعة 10

  

جتازها  اميتاميت  ادلوراتادلورات جتازهااإ    : :اإ

  



   : :احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت

  

امعضوية امعضوية 

  

   : :أأخرىأأخرى  نشاطاتنشاطات

  

   امعربية والانلكزية امعربية والانلكزية : :جييدهاجييدها  اميتاميت  انلغاتانلغات


