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التحصيل الدراسي
سنة التخرج الجامعة
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1982
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حقل المعرفة واالهتمام
 -1التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر
(علوم التربة والموارد المائية  /خصوبة التربة وتغذية النبات ).

الخبرات العلمية والحقلية
 -1خبرة الكثر من 15سنة في مجال التدريس في جامعة الموصل
 -2تدريس في معظم اقسام الكلية للمواد العلمية النظرية والعملية المختلفة منها مبادى التربة العامة
 .خصوبة تربة  .تغذية نبات  .عالقة التربة بالماء والنبات  .تقانات اسمدة .
 -3خبرة عملية في مجال العمل المختبري وتحليل عينات التربة والنبات والسماد
 -4االشراف على طلبة الدراسات العليا  -طالب دبلوم عالي والتهيئة االن لطالب ماجستير .
 -5عضو في لجان مناقشة لعدد من طلبة الدراسات العليا (دبلوم  .ماجستير)
 -6عضو لجنة الدراسات العليا في القسم ولحد االن
 -7عضو مجلس قسم علوم التربة والموارد المائية
 -8عضو اللجنة العلمية لالشراف على مشروع البيوت البالستيكية داخل حرم الجامعة بالتعاون مع
منظمة  human appealبموجب االمر الجامعي المرقم  9168/13/9في 2020 /8/17
 -9المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية داخل البالد
 -10األشراف على تدريب طلبة المرحلة الثالثة خالل الدورة الصيفية اعتبارا من  2008/7/1والى
 2008/8/1بموجب االمر االداري  4039 / 18/ 9في 2008 /8/5
 -11األشررراف علررى ترردريب طلبررة المرحلررة الثالثررة خررالل الرردورة الصرريفية اعتبررارا مررن  2011/7/1والررى
 2011/8/1بموجب االمر االداري  2509 /7/ 3في 2011 /4/4
_ -12رئيس لجنرة المشرتريات لملحر الكليرة للفتررة  2007/4/3لغايرة  2007/7/3مرع الحصرول علرى كترب
شكر من السيد العميد .
 -13عضو في اللجنة االمتحانية للعام الدراسي 2004/ 2003
 -14عضررو لجنررة الترردريب الصرريفي لقسررم علرروم التربررة والمرروارد المائيررة لمرردة شررهر واحررد اعتبررارا مررن
 2017/7/1لغاية  2018/7/31حسب الكتاب المرقم ر ك ز  1112/في 2017/8/8
 -15عضررو اللجنررة االمتحانيررة المكلفررة بترردقي الرردرجات حسررب االمررر االداري ذي العرردد  465 /7/3فرري
2009/1/27

 -16عضررو اللجنررة االمتحانيررة المكلفررة بتسررجيل الرردرجات حسررب االمررر االداري ذي العرردد  1301 /7/3فرري
2017/12/4
 -17عضرررو اللجنرررة االمتحانيرررة الفرعيرررة فررري القسرررم حسرررب االمرررر االداري ذي العررردد  3893 /7/3فررري
 2018/5/21للعام الدراسي 2018/2017
 -18عضو لجنة جرد الكيمياويات في الكلية بموجب االمر االداري المرقم  5345/13/9في 2019/10/9
 -19اإلشراف على مشاريع التخرج والحلقات الدراسية لطلبة المرحلة الرابعة وبشكل دوري وسنوي
 -20األشرررراف علرررى حلقرررات طالبرررة الررردبلوم العرررالي االء سرررالم للفصرررليين االول والثررراني للعرررام الدراسررري
 2021/2020عنوان الحلقة الدراسية للفصل االول كانت :
االستجابة الفسلجية لنبات الحنطة النامي في تربة ملوثة ببعض العناصر الثقيلة
الفصل الدراسي الثاني كانت:
تاثير اضافة الحديد المخلبي عند مستويات مختلفة من الغسفور في نمو وحاصل نبات الحنطة
 -21التكليف بلجنة تصليح الدفاتر االمتحانية لالمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا

التعيين
 -1عضو هيئة تدريسية منذ .2006
 - 2حاصل على لقب مدرس مساعد منذ .2006 / 6 / 4
 -3حاصل على لقب مدرس منذ .2010 / 11 / 1
 -4حاصل على لقب استاذ مساعد منذ 2018 / 1 / 8
المنشورات العلمية
المجالت العلمية
 -1تأثير مستويات اليوريا المضافة على تطاير االمونيا في ترب مختلفة النسجة  .مجلة زراعرة الرافردين المجلرد ()38
العدد (. 2010 )3
 -2تاثير دورات الترطيب والتجفيف على تحرر البوتاسيوم المضاف الى بعض الترب الكلسية من شرمال العرراق .مجلرة
زراعة الرافدين المجلد (  ) 38العدد( .2010 ) 1

 -3كفاءة نبات الذرة الصفراء للنمو يف ترب كلسية تعاان نان ن اخل اصار ا

مجلرة جامعرة كركروك للعروم

الزراعية المجلد ( )5العدد (.2014 )2
 -4حركيات تطاير غاز ثنائي اوكسيد الكاربون من بعض االسمدة العضوية المضافة حقليا ً الى تربة كلسية في
 -5شمالي العراق المجلة العراقية لعلوم التربة المجلد ( )14العدد (2014 )1
 -6تاثير تحوالت سماد االورثوفوسفات في نمو محصول الحنطة بتربة كلسية من شمال العررا .المجلرة العراقيرة
لعلوم التربة المجلة العراقية لعلوم التربة المجلد ( )14العدد (2014 )1

 -7تأثير نروع ومسرتوى السرماد الفوسرفاتي فري نمرو وجنتراج صرنفين مرن الحنطرة . Triticum aestivum
مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )46العدد (2018 )3

 -8تاثير التسميد بالخارصين المعدني في نمرو وانتراج الحلبرة. Trigonella foenum graecum L .مجلرة زراعرة
الرافدبن المجلد( )45العدد (2017 )4
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الندوات والمؤتمرات
 -1المشاركة في اغلب المؤتمرات التي اقامها قسم علوم التربة والموارد المائية
 -2المشاركة ضمن دورة برنامج سالمة اللغة العربية للفترة من  2018/4/15الى 2018/4/22
 -3المشاركة ضمن دورة برنامج سالمة اللغة العربية للفترة من  2019/10/27الى 2019/10/31
 -4عضو اللجنة التحضيرية لندوة قسم التربة الموسومة (افاق جديدة الستخدام الماء الممغنط ) التري عقردت
في  13تشرين االول . 2009
 -5المشاركة في ندوة قسم التربة الموسرومة (صرحة التربرة وكيقيرة المحافظرة عليهرا ) التري عقردت فري 18
اذار . 2018
 -6المشاركة في دورة طرائ التدريس والتدريب الجامعي للمدة من  2010 /4 /25ولغاية .2010/5/9
 -7عضو لجنة المناقشة لطالب الدبلوم ايمن خالد داؤد حسب االمر االداري  7252/7/3في 2021/6/9
 -8عضو لجنة المناقشة لطالبة الدبلوم ابتهال محمد رشيد حسب االمر االداري  7253/7/3في 2021/6/9
 -9عضررررو لجنررررة المناقشررررة لطالررررب الماجستيراسررررامة سررررميرعزيز حسررررب االمررررر االداري  8349/7/3فرررري
2021/8/12
 -10المشاركة في ورشة العمل عن الية التعديل الجيني فري عرالج االمررال الوراثيرة والمستعصرية باسرتخدام
تقنية  CRISPR-Cas9حسب الكتاب ذي العدد  2381/7/3في 2019/5/2
 -11المشاركة في دورة طيف االمتصاص الذري التي نظمها قسم الكيمياء فري كليرة التربيرة للبنرات للفتررة مرن
2009 /4 /28 - 26
 -12المشاركة في دورة كفراءة الحاسروب المقامرة فري مركرز الحاسروب واالنترنيرت للفتررة مرن /10 /24 - 10
2010
 -13المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية التي اقامها قسرم علروم التربرة والمروارد المائيرة عرن (االسرمدة
النانوية لفتح افاق جديدة في الزراعة الحديثة) بتاريخ 2018/6/2
 -14المشرراركة فرري الورشررة العلميررة االفتراضررية الترري اقامتهررا جامعررة الفرررات االوسررط التقنيررة الكليررة التقنيررة
المسيب عن (المخصبات الحيوية ودورها في تغذية النبات ) بتاريخ 2020/5/21
 -15المشرراركة فرري الورشررة العلميررة االفتراضررية الترري اقامهررا قسررم البسررتنة وهندسررة الحرردائ عررن (الزراعررة
العضوية نحو التنمية الزراعية المستدامة ) بتاريخ 11حزيران 2020/
 -16المشرراركة فرري الورشررة العلميررة االفتراضررية الترري اقامهررا قسررم البسررتنة وهندسررة الحرردائ عررن (المبرراد
االساسرية النشرراء وتطرروير الحقررول البسررتنية العضرروية واهميتهرا فرري صررحة االنسرران ) بترراريخ 9حزيررران
2020/
 -17المشرراركة فرري الورشررة العلميررة االفتراضررية الترري اقامهررا قسررم البسررتنة وهندسررة الحرردائ عررن (زراعررة
محصولي الشوندر السكري والعلفي ) بتاريخ 19ايار 2020/
 -18المشراركة فرري الورشرة العلميررة االفتراضررية التري اقامهررا قسرم البسررتنة وهندسررة الحردائ عررن (االتجاهررات
الحديثة في تسميد الحاصالت البستنية ) بتاريخ 12ايار 2020/

 -19المشرراركة فرري الورشررة العلميررة االفتراضررية الترري اقامهررا قسررم البسررتنة وهندسررة الحرردائ عررن (امكانيررة
استخدام المستخلصات النباتية كمعقمات طبيعية ) بتاريخ 11ايار 2020/
 -20المشاركة فري الورشرة العلميرة االفتراضرية التري اقامهرا قسرم االننتراج الحيرواني عرن (االسرتزراع المكثرف
لالسماك – تربية االسماك في انظمة المياه المغلقة الدوارة  ) CRS-بتاريخ  19ايار 2020/
 -21المشرراركة فرري ورشررة العمررل الترري اقامتهررا كليتنررا بالتعرراون مررع (منصررة اريررد العلميررة  ARIDللبرراحثين
الناطقين باللغة العربية ) والتي بعنوان
) ) Aseminar on arid scientific digital platformبتاريخ 2019 / 5 /8

الشهادات التقديرية
 - -1كتررراب شررركر عرررن المشررراركة فررري اللجنرررة االمتحانيرررة مقررردم مرررن السررريد العميرررد بعررردد  2361/43/9بتررراريخ
. 2004/6/26
- -2كتراب شرركر عررن رئاسررة لجنررة المشررتريات فرري الكليررة لمردة ثررالا سشررهر مقرردم مررن السرريد عميررد الكليررة بعرردد
 5079/43/9في 2007/7/22
 -3كتراب شرركر مرن السرريد عميرد الكليررة عرن المشرراركة فرري التردريب الصرريفي لطلبرة قسررم علروم التربررة والمرروارد
المائية  ،العدد  105/43/9بتاريخ 2017/10/9
 4كتاب شكر وتقردير مرن السريد عميرد الكليرة عرن سعمرال اللجنرة االمتحانيرة للعرام الدراسري  2018/ 2017حسرب
الكتاب ذي العدد  4043/43/9في 2008/8/5
 -5كتاب شكر وعرفان (شهادة) مقدم من عميد الكلية د .سهل كوكب الجميل للمشاركة في تأهيل بناية الكلية بعد
الدمار جراء االحتالل من قبل عصابات داعش اإلرهابية .
-6كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة س.د .ابي سعيد الديوه جي مع قدم شهر تثمينا للجهود في سعمال
اللجنة التحضيرية للندوة العلمية ( افاق جديدة الستخدام الماء الممغنط ) حسب الكتاب ذي العدد 5086/10/9
في 2010/3/25
 -10كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة س.د .ابي سعيد الديوه جي مع قدم شهر تثمينا للجهود في سعمال
اللجنة االمتحانية حسب الكتاب ذي العدد  26993/10/9في 2018/12/31
 - 9كتاب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية د .سرهل كوكرب الجميرل عرن الجهرود المبذولرة والمتميرزة فري قيرام
مهام التسجيل من اجل سكمال سعمال اللجنة االمتحانية حسب الكتاب ذي العدد  730/43/9في 2018/1/21
 -10كتاب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عرن الجهرود باعمرال التردريب الصريفي للعرام الدراسري 2019/2018
حسب االمر في  4897/7/3في 2019/9/24
 -11كتاب شكر وتقدير عن اعمال اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  2018/2017مرن السريد عميرد الكليرة د .سرهل
كوكب الجميل حسب الكتاب ذي العدد  7021/7/3في 2018/10/24
 _ -12كتاب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية د .سهل كوكب الجميل عن الجهود في اعمال التردريس فري الفصرل
الدراسي المكثفلطلبة المرحلة الثانية الذين تم شمولهم بنظام العبور  -حسب الكتراب ذو العردد  5677/7/3فري
2019/10/21
 _ -13كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة العدد  4982 /10/9في  2021/3/23ومنح قدم شهر
 -14كتاب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية د .محمد يونس العالف عرن المشراركة بحملرة التبررع لطلبرة االقسرام
الداخلية  -ذو العدد  224/43/9في 2020 /1/ 14
 -15عضررو لجنررة االشررراف العلمرري علررى البيرروب البالسررتكية فرري جامعررة الموصررل حسررب االمررر الجررامعي ذو العرردد
 9168/13/9في 2020/8/17
 -16شكر وتقدير من معالي الوزير العدد 2د 532/ 2في 2020/8/11
- -17كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة ذو العدد  6682/10/ 9في  2020/5/ 19ومنح قدم شهر

 -18كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للبنات عرن الجهرود المبذولرة اثنراء فتررة المراقبرات االمتحانيرة
للعام الدراسي  2019/2018حسب االمر في  1627في 2019/7/10
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