
 

 
  المعلومات الشخصية

 

 

  االسم الثالثي محمد بستان حنون السعيدي  

 mohammed.hanoon@stu.edu.iq البريد االلكتروني  

  الشهادة  ماجستير 

  اللقب العلمي  مدرس مساعد 

  االختصاص العام محاصيل حقلية  

  االختصاص الدقيق انتاج محاصيل  

  االهتمامات البحثية التغذية وفسلجة النبات.انتاجية المحاصيل , التسميد وأنواعه ,   

  الشهادات وااللقاب العلمية 

 الشهادة  تاريخها  عنوان الرسالة / االطروحة  الجامعة  البلد 

 الدكتوراه         

القاسم   العراق 
 الخضراء

تأثير موعد الزراعة وإضافة السماد 
النتروجيني في نمو وحاصل الذرة 

  الحلوة   

 
51  /4 
/9152 

 الماجستير 

  الدورات التدريبية 

 اسم الدورة  مكان الدورة  مدة الدورة   تاريخ الدورة 

االكثار وانشاء بستان نخيل   المعهد التقني شطرة   ايام   1  2021 / 9/  5 
 التمر 

دراسة تطبيقية عن  المعهد التقني الشطرة   3 ايام      2021/ 1/  10
استخدام النباتات الطبية 
في صناعة المعقمات 
والمطهرات بدالً من 
المواد الكيمياوية 

الصناعية في مقاومة 
 كورونا المستجد.

عملية البناء والتمثيل  المعهد التقني الشطرة    3ايام     2021 /  1/   17 
  الكاربوني في النبات 

 2   /2  / 2021 
 
 

اسس ومعاير امتحان  المعهد التقني الشطرة     3ايام    
  الكتاب المفتوح 

17 / 1  / 2019 
 

 

ادخال التكثيف المستدام  المعهد التقني الشطرة 4ايام   
المحصولي في لالنتاج 

 اساسيات التنمية الزراعية

mailto:mohammed.hanoon@stu.edu.iq
mailto:mohammed.hanoon@stu.edu.iq
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 سالمة اللغة العربية  المعهد التقني / شطرة  ايام  1   1-2/5/9191

  المناصب االدارية 

9  /3  /9152  
 
 مقرر قسم تقنيات االنتاج النباتي   9152/  55/  53  

 رئيس قسم تقنيات اإلنتاج النباتي  9152/  3/  9   ولحد االن 

   

  النشاط البحثي

  اسم النشاط  مكان وتاريخ النشر

The Journal of Research on the Lepidoptera Mathematical Model for Compensation Non-

Germinated Seeds as a Result of Soil 
Salinity 

International journal of Agricultural and Statistical 
Sciences 

EFFECT OF RHIZOBIUM INOCULATION 
AND DIFFERENT LEVELS OF 

ORGANIC AND NITROGEN FERTILIZERS 
ON GROWTH AND 

PRODUCTION OF BROAD BEAN (VICIA 
FABA L.) AND NITROGEN 

READINESS IN SOIL 

 EJNRETJ AETN TANRETNI 

 HANNNJ AE  RNINTROP  2020سكوبس   
  Effect of fungal 

inoculation and different levels of chemical 
fertilization on wheat growth and production 

(Triticum aestivum L.) 

oaaloeantoet Tt loet tl Tilnr ta let eoJ Iaeantanret 

Irnaorat  سكوبس 2020 

    STUDY OF THE EFFICACY OF 
BACTERIAL INOCULATE CARRIERS 

AND LEVELS OF MINERAL FERTILIZER ON 
GROWTH AND YIELD 

OF MILLET (PENNISETUM L.) 

Annals of West University of Timişoara, ser.  ntttioi 
عالمي 9191  

EFFECT OF SPRING SEEDING DATES AND 
FERTILIZERS ADDITION TIME ON GROWTH AND 

YIELD OF SWEET CORN   

Plant Cell Biotechnology and Molecular 

Biology 2021سكوبس 

RESPONSE OF MUNG BEAN TO UREA 

APPLICATION, 

SPRAYING TIMES OF FOLIAR 

FERTILIZER AND 

SEAWEED EXTRACT 

Indian Journal of Ecology سكوبس 2022 مقبول للنشر “Response of mung bean yield to spraying 

number of neutral 
foliar fertilizer and boron” 

Res. On. Crops   سكوبس 2018   Effect of planting dates and additional nitroden 
fertilizer on some yield traits of sweet corn. 

مجلة جامعة ذ ي قار للبحوث الزراعة /    تأثير مواعيد الزراعة ومواعيد إضافة السماد النتروجيني التكميلي  2018
 النمو الخضري للذرة الحلوة.في بعض صفات 

  النشاطات ( المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها)

  اسم النشاط  مكانه وزمانه

  28 – 29 – August  - 2020  ((Baku , Azerbaijan  ))  
 
 
 
 

Isolation Aspergillus sp. Solubility factor 
derermination and efficacy in dissolving insoluble 
phosphate and phosphatase enzyme production. 
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  الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديرية للسنة الدراسية

  العنوان  التاريخ  ةالمانح اتالجه  سبب المنح

تميناً لجهود التدريسين في عمل اللجان 
 االمتحانية والتعليم االلكتروني

معالي وزير التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

 6  /1  /9191  +55 
 /2  /9191  +5 /3  / 

9195   +2  /2  /
9195 

 (  4شكر وتقدير  العدد ) 

نشر بحوث علمية في المستوعبات 
والعمل  العالمية سكوبس وكالرفيت

في اللجان االمتحانية والعمل في لجنة 
 في رئاسة الجامعة.  

الجامعة التقنية السيد رئيس 
 الجنوبية

 ( 3شكر وتقدير العدد)   9191/  59/ 51 

تثميناً للجهود المتميزة في العمل 

وخارج اوقات العطل الرسمية وايام 

الجمعة والسبت والعمل في اوقات 

 متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي

   (   01شكر وتقدير العدد )   9195- 9111 السيد عميد المعهد التقني الشطرة

        

   الخبرات التدريسية

  اسم المادة التي درستها   ةالدراسي ةالمرحل

  محاصيل حقلية صيفية  لول اال

 ادارة مزارع   االلول 

محاصيل حقلية شتوية  لول اال
  

محاصيل علف لومراعي  الثانية
  

 عناية لوخزن    الثانية 

 زراعة محمية    الثانية 
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Name  :  Mohammed Bustan Hanoon   

College / Institute  :  Technical Institute Southern, Technical University, Shatra   

Department  : plant product   

Position   :  Dhi Qar / Shatra   

Degree  : Assist Lecturer   

Other Affiliations  :  

E-mail  :  mohammed.hanoon@Stu.edu.iq 

Education 

Master's 

 

Teaching Activities 

Winter Feild Crops and Summer Field Crops 
 

 Deciduous Fruit trees and Gradute Project Research 

 

Forage crops and Ever green Fruits trees 
 

 

  

Statistic & Experimental Design 

Membership of Scientific Communities 

 

 احصاء لوتخطيط تجارب  االلول 

+ انتاج فاكهة  انتاج فاكهة مستديمة  الثانية

 متساقطة

 مشاتل لوغابات  االلول 
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Participation in Scientific Conferences and Symposia 

 Title   Organizer  Type of Participation 

 Isolation Aspergillus sp. 
Solubility factor 
derermination and 
efficacy in dissolving 
insoluble phosphate and 
phosphatase enzyme 
production.    

28 – 29 – August  - 2020                       

 ((Baku , Azerbaijan  )) 

Research 

      

      

      

      

      

   

  
  

Graduate 
Supervisio 

N 
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  Publications 

Mathematical Model for Compensation Non-Germinated Seeds as a Result of Soil 
Salinity 

EFFECT OF RHIZOBIUM INOCULATION AND DIFFERENT LEVELS OF 
ORGANIC AND NITROGEN FERTILIZERS ON GROWTH AND 

PRODUCTION OF BROAD BEAN (VICIA FABA L.) AND NITROGEN 
READINESS IN SOIL 

 

  

  Honors and Awards  

 Title  Date   Details 

  

       

      

       

 

 

 

 

 

 


