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شخصية
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التحصيل الدراسي
سنة التخرج الجامعة
االختصاص
الشهادة
جامعة الموصل  /كلية الزراعة والغابات  /العراق
2008
بكالوريوس علوم التربة والموارد المائية
جامعة الموصل  /كلية الزراعة والغابات  /العراق
علوم التربة والموارد المائية 2012
ماجستير
حقل المعرفة واالهتمام
 -1التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر  .تلوث
 -2التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه  .كيمياء تحليلية تلوث الماء والتربة والنبات
 -3تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي  .تربة عامة
-1
-2
-3
-4

الخبرات العلمية والحقلية
عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ ؟؟؟؟ سنة.
عضو المكتب االستشاري منذ ؟؟؟؟ سنة والى ؟؟؟؟ سنة.
خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية
عضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية.
التعيين

 -1عضو هيئة تدريسية منذ 2016/ 12/21سنة .
 -2حاصل على لقب مدرس منذ  4سنة.
 -3رئيس قسم او مقرر ؟؟؟؟ منذ سنة والى ؟؟؟؟ سنة.
المنشورات العلمية
المجالت العلمية
 -1المجالت العلمية المحلية والدولية (يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع ذكر
ترميز  DOIالخاص بالبحث ان وجد)
الندوات والمؤتمرات
 -1ندوة عن صحة التربة وكيفية المحافظة عليها
 -2المشاركة ببحث في مؤتمر في تركيا
 -3المشاركة في ندوة لمنصة اريد
رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة
رسالة ماجستير (دراسة بعض الملوثات الكيميائية والعناصر الثقيلة المطروحة في نهر دجلة ضمن مدينة الموصل
وتأثيراتها البيئية).
الشهادات التقديرية
 .1مشاركة في مؤتمر محلي او دولي و منح شهادة مشاركة او تقديرية  /المشاركة ببحث في مؤتمر في
تركيا.
 .2عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر

 .3براءة اختراع
النشاطات األخرى
 -1مشاركة في نشاطات علمية او تربوية لمؤسسات المجتمع المدني (مدارس ابتدائية او ثانوية  ،جمعيات
فالحية  ،نقابات عمالية ) ... ،
 -2الدورات تعليمية او ال تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجها (جامعات اهلية  ،شركات اهلية ،
) ...

Curriculum vitae
Personal
Photo

Dr. Xnnn Yuuu Mhhh
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amam_adel@uomosul.edu.iq
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Education
Certificate Specialization
Graduation
year
Soil science and water 2008
B. Sc.
resources
M.Sc.

Soil science and water 2012
resources

University
Mosul University / College of
Agriculture and Forests /
Iraq
Mosul University / College of
Agriculture and Forests /
Iraq

Areas of Interest
1. pollution
2. Analytical chemistry that pollutes water, soil and plants
3. General soil
Professional Qualification/ Membership/ Affiliation
1.
Appointment
1. Appoint as Faculty membership 21/12/2016.
2. Appoint as Lecturer since 4 Years.
Publications
Journals
1Conference Proceedings
1- Seminar on soil health and how to conserve it
2- Participation in research in a conference in Turkey
3- Participation in a seminar for the Irid platform

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D.
Master Thesis (Study of Some Chemical Pollutant and Heavy Metals in Tigris River in
Mosul City and it's Environmental Impact)
Certificates of Appreciation
1Other Activities

