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 المحمدي شرقي شرتوح حنين -االسم :
 

Name: Haneen Shartoh Sharqi Al-Mohamadi 

  -الشهادات:

زراعية قسم التربة والموارد  علوم بكالوريوس
 كلية-المانحة الجهة 2000-1999المائية 

 بلقب مساعد باحث. األنبار جامعة-الزراعة
 

 والتسميد التربة خصوبة -زراعية علوم ماجستير
 الزراعة كلية-األنبار جامعة -المانحة الجهة 2006

 .مدرس مساعد بلقب
 .2010الحصول على لقب مدرس 

وتغذية  التربة خصوبة -زراعية علوم دكتوراه
 كلية-األنبار جامعة -المانحة الجهة 2016 النبات

 . الزراعة
 
 

Certificates: 

- B.Sc. Agric. Sci. (Soil Sciences and Water 

Resources), Fac. Agric., Univ. of Anbar, Iraq, 

1999-2000. RESEARCHER ASS.. 

 

 - M.Sc. Agric. Sci (Soil and Water Sciences), Fac. 

Agric., Univ. of Anbar, Iraq, 2006 Soil fertility 

and fertilization.as lecturer Ass. 

 

lecturer 2010. 

 PhD. Agric. Sci. Soil Sciences (Soil Fertility and 

Plant Nutrition), Fac. Agric, Univ. of Anbar, Iraq, 

2016 

 المناصب التي شغلها 
  2010عضو لجنة امتحانية

 عضو لجنة شؤون المراة
 
 
 

Positions held 

Member of the Examinations Committee2010 

Organ of the Women Affairs Committee at AL- 

Anbar University 

 ثانيا: البحوث

 بحوث منشورة 6

ة في بعض وتغطية الترب رش الحديدتاثير 
تحت نظام الري  التربة وحاصل الفلفلخصائص 
العراقية لدراسات الصحراء  المجلة بالتنقيط.

1(3) ,19-23, 2011. 

 
 جاهزية في بالزنك والرش العضوية المادة تأثير
 الري نظام تحت الثوم وحاصل المغذيات بعض

-40(,1)7مجلة االنبار للعلوم الزراعيه . بالتنقيط

46 ,2009. 

 
 نمو في والحديد بالزنك الورقي التسميد تأثير

 والبذور األوراق ومحتوى البيضاء الذرة وحاصل
 الزراعية, للعلوم االنبار مجلة .والحديد الزنك من
8 (4) ,139-151, 2010. 

 
 

Second: Research 
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EFFECT OF IRON SPRAY AND SOIL 

MULCHING ON SOME SOIL PROPERTIES 

AND Capsicum Annvum YIELD UNDER  DRIP 

IRRIGATION SYSTEM. Iraqi Journal of Arid 

Land Studies,1(3),19-23,2011. 

Effect of organic matter and zinc spraying on 

availability of some nutrient and yield of garlic 

(Allium sativum L.) under drip irrigation.  . AL- 

Anbar Journal of Agricultural Sciences. 7(1),40-

46, 2009. 

Effect Of Zinc and Iron foliar fertilization on 

growth and yield of sorghum and its leaves and 

seed content of Zinc and iron. AL- Anbar Journal 

of Agricultural Sciences.8(4),139-151,2010. 

 

 



 الكبرى المغذيات من سمادية توليفات تأثير
 العناصر من الثوم فصوص محتوى في والصغرى
, (1)14الزراعية.للعلوم  األنبار مجلة الغذائية.

14-25 ,2016. 

 في والصغرى الكبرى المغذيات من توليفات تأثير
.مجلة العلوم الزراعية العراقية. الثوم وحاصل نمو
48(1:)192-201 ,2017. 

Effect of combinations of fertilizer of macro and 

micronutrients on nutrients content of garlic 

cloves Allium sativum L. Journal of AL- Anbar 

Agriculture sciences.14(1),14-25,2016. 

 
EFFECT OF DIFFERENT COMBINATION OF 

MACRO AND MICRONUTRIENTS ON 

THE GROWTH AND YIELD OF GARLIC Allium 

sativum L. The Iraqi Journal of Agricultural 

Sciences – 48(1): 192-201,2017 

 

 ثالثا : المحاضرات 
خصوبة التربة والتسميد, تغذية النبات, تقانات 

احياء مجهرية, اسمدة, عالقة تربة وماء ونبات , 
 مادة عضوية

 

Third : Lectures 

Soil fertility and fertilization, Plant Nutrition, 

fertilizers technician, soil,water,plant 

relationships, microorganisms, organic matter  

  رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 مؤتمر 2

 

Fourth :Participation in seminars and conferences 
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 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 
 
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 


