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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 1993 زراعية مكننة بكالوريوس

  العراق / جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات 2013  مكائن واالت زراعية ماجستير

 

 حقل المعرفة واالهتمام

  مكائن واالت زراعية . التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

  مكائن واالت زراعية التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

  مكائن واالت زراعية  تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 27عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

  2010-2007للفترة  جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات . مهندس زراعي/مسؤول لجنة التسويق -2

  الى حد االن -2013للفترة من  الموصل/كلية الزراعة والغابات جامعةفي  تدريسي -3

 التعيين

 .واتسن 8عضو هيئة تدريسية منذ  -1

  2007/  1/  16تاريخ التعيين :  -2

 

 المنشورات العلمية

 

عمليات                       الطاقة وتأثيره في األداء للساحبة واآلالت المستخدمة في استغالل دراسة بعض مؤشرات 1

( 1( العدد)4المجلد), مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية تهيئة التربة وزراعة محصول البطاطا في محافظة نينوى
2013   . 

, المجلة المصرية للهندسة دراسة بعض المؤشرات الفنية عن واقع استخدام الجرارات الزراعية في محافظة نينوى 2
 . 2012( 4( العدد )29المجلد )الزراعية 

دراسة بعض مؤشرات استغالل الطاقة وتأثيرها في اداء الساحبة واآلالت المستخدمة في عمليات                         3
 2014/  10/  8حراثة وبذار محصول الحنطة في محافظة نينوى في مؤتمر ازمير بتركيا 

4  

 

 

 الشهادات التقديرية 

المشاركة في المؤتمر الزراعي الدولي الثالث )دور البحث العلمي والزراعة المستدامة في تحقيق االمن  .1

 والحصول على شهادة تقديرية. 2019تشرين االول  2 – 3الغذائي( للفترة 

 

 

mailto:ssah69@uomosul.edu.iq


 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

 

Full Name : Saleh Sabri Ali Al-Slevani 

Department of Agricultural Machines and Equipment, College of 

Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, 

Iraq 
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Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

1993 Agricultural 

Machines and 

Equipment 

B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq  

2013 Agricultural 

Machines and 

Equipment  

M.Sc. 

 

Areas of Interest 

1. The Agricultural Machines and Equipment  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1993.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2013. 

2. Appoint as Lecturer since 2007. 

 

Publications 

1- Study Of Some energy utilization indicators and its effect in performance for 
tractor and machines in soil preparing and planting of potato crop in Nineveh 
governorate . Journal of Kirkuk University for Agricultural Sciences.2013 

2- Study of some 0f the technical indicators from utilization of  farm tractors 

in Nineveh governorate . October 2012 

3- Study Of Some Exploited Energy Indicators And Its Effect In Tractor 
Performance And The Machines Which Are Used In Tillage - Sowing Operations 
For Wheat Crop In Nineveh Governorate October 2014 Conference: 1st 
International Congress on Green Infrastructure and Sustainable At: İzmir, 
TURKEY  
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Conference Proceedings  

1- 

 

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

Certificates of Appreciation 

1-  

Other Activities 


