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 Shaymaa_dhayaa@uomosul.edu.iq  الجامعي األلكتروني البريد

   

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 2001 الغابات علوم  بكالوريوس

    دبلوم

 / العراق كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 2016 علوم الغابات ماجستير

    دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

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

 /علوم الغاباتالغابات/ادارة احواض االنهرومناخ بيئة 

 احواض االنهرادارة /بيئة الغابات /تنمية الغابات/التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 /ادارة الغابات/تنمية الغاباتGIS/ التدريسي او االكاديميتخصصات اخرى قريبة على تخصص  -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 2002عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 .عضو المكتب االستشاري  -2

 .خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية -3

 عضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية. -4

 

 التعيين

 .سنة 2015عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 2016مساعد  حاصل على لقب مدرس -2

 رئيس قسم او مقرر  منذ سنة والى  سنة. -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع  المجالت العلمية المحلية والدولية -1

 (الخاص بالبحث ان وجد DOIذكر ترميز 

 ألشجار والشجيرات في مدينة*الهوائي لبعض التحمل للتلوث اتقييم مستويات  -1

 eng_ibrahim1958@yahoo.comلموصل وموقع سد ألموصلا          

 . Acacia syanphyllaتاثير بعض المعامالت في انبات بذور ونمو شتالت  -2

 
 لندوات والمؤتمراتا

 

mailto:Shaymaa_dhayaa@uomosul.edu.iq
mailto:eng_ibrahim1958@yahoo.com


-الثالث حول العلوم التقنية والصحية والطبيعية /انطاليا (IMCOFE)مشاركة في المؤتمر االورواسيوي  -

 . 2019تركيا

 . 3/3/2019الت الزمان(ندوة )غرس شجرة في اي مكان... ذرة امل  -

  

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 الشهادات التقديرية 

 شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و  .1

/ دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي  2019شهادة تقديرية في مشروع المليون شجرة  -1

 والبحث العلمي.

الثالث حول العلوم التقنية والصحية والطبيعية  (IMCOFE)مشاركة في المؤتمر االورواسيوي  -2

 . 2019تركيا-/انطاليا

 عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر .2

 براءة اختراع .3

 

 النشاطات األخرى

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس ابتدائية او ثانوية ، جمعيات  مشاركة في نشاطات علمية او تربوية -1

 فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

 / وجامعة الموصلنشاط مجتمع مدني في تشجير منطقة الفالح الثانية  -أ

 )جامعات اهلية ، شركات اهلية ، ... ( تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجهاالدورات تعليمية او ال

*  ً  العمل المناخي من اجل بيئة مستدامة , مشروع زراعة المليون شجرة انموذجاً عراقيا

  إمكانية استخدام المستخلصات النباتية كمعقمات طبيعية*

  النباتات السامة .. سميتها ومخاطر تداولها*

  covid-19فايروسات كورونا وشقيقها الجديد *

  التفتيش الحقلي في ظل الحجر الصحيالية متايعة حقول منتجي البذور والية *

  اثر وباء كورونا في االمن الغذائي العراقي*

  Covid-19المحاصيل البستنية ودورها في تقوية المناعة وتقليل االصابة بفايروس كورونا *

 طرائق تسهيل اإلتصال الفيديوي مع الطالب ضمن اإلتصال البطيء باالنترنيت*

 لة والمستخدمة في عالج فايروس كورونا * اللقاحات التجريبية المعد

 *الشجرة عطاء ونماء 

 مراحل تصميم المحتوى للتعليم االلكتروني/ كلية الهندسة / جامعة الموصل*

التنمية البشرية في ظل جائحة كورونا وتاثيراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية / *

 جامعة الحمدانية

 ت*سيناريو ادارة االزما

 *الشبكة السويدية لمصادر المياه ومعالجتها

 *زراعة محصولي الشوندر السكري والعلفي

*A Guide to the Distance learning platform Edmodo 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

  

Ass. Teacher Shaymaa Dhayaa ali 

Department of forestry, College of Agriculture and Forestry, University 

of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 

Shaymaa_dhayaa@uomosul.edu.iq  

 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2001 Agricultural Sciences B. Sc.  

Mosul University / Faculty of 

Agriculture / Egypt 

2016 Agricultural  Sciences M.Sc. 

   Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1.  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 2002.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2001. 

2. Appoint as Lecturer since 2011. 

 

Publications 

Journals 

1- EVALUATION OF AIR POLLUTION  TOLERANCE  LEVELS 

OF SOME TREES AND SHRUBS IN MOSUL CITY AND MOSUL DAM SITE  

2- 2- The effect of some treatments on the germination of seeds and the growth of 

Acacia syanphylla seedlings                                

Conference Proceedings  

1- My participation in the Turkey / Antalya conference 2019 

2 Certificate of Appreciation in the One Million Tree Project 

 

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

Certificates of Appreciation 
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1-  

Other Activities 


