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Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2006 Agricultural  Sciences B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2014 Agricultural  Sciences M.Sc. 

    

 

 



Areas of Interest 

1- The specialization in which the teaching or academic works at the present time 

(Soil and Water Resources Science/Soil Microbiology). 

2- The specialization that the teacher is interested in and pursues. 

(Soil and Water Resources Science/Microbiology Principles). 

3- Other specializations close to the teaching or academic specialization. 

(Soil and Water Resources Science / Soil Organic Matter) 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- Member of the Purchasing Committee for the College Supplement for the period 

3/4/2007 until 3/7/2007 with receipt of thank you letters from the Dean 

2- Member of the Quality Assurance Committee in the department for the period 

2017 until now. 

3- Member of the Examination Committee in the college for the academic year 

2017-2018. 

4- Member of the Examination Committee in the college for the academic year 

2019-2020. 

5- Member of the media committee in the college for the period 2018 so far. 

6- Member of the 2018-2019 annual evaluation audit committee. 

7- Member of the Academic Curriculum Committee 2019-2020. 

8- Supervising graduation projects and seminars for students of the fourth stage, 

periodically and annually 

 

Appointment 

1- Appointment as a bachelor’s employee 3/8/2007 

2- A faculty member since 2014. 

3- Holds the title of assistant teacher since 6/12/2018. 

4- Currently a PhD student in the comprehensive examination stage 

Publications 

Journals 

1- Effect of inoculation with fungi on the activity of alkaline phosphatase enzyme in 

sterile soil. Tikrit University Journal of Agricultural Sciences - Special Issue of the 

Proceedings of the Third Specialized Conference / Plant Production for the period 

26-27/3/2014 ISSN-1813-1646. 

2- The effect of fertilizing using Trichoderma harzianum and cow manure on releasing 
CO2 in two soils with different textures in north of Iraq.(2021) Asian Journal of 

Water, Environment and Pollution, Vol. 18, No. 3 (2021), pp. 117–122. DOI 

10.3233/AJW210036  
 

Certificates of Appreciation 

Conference Proceedings  

1- Attending the third specialized conference for plant production at the College of 

Agriculture/ Tikrit University for the period 26-27/3/2014 

2- Participation in the symposium of the Department of Soil tagged (soil health and 

how to preserve it), which was held on March 18, 2018. 

3- Attending the Third International Scientific Conference for Agricultural Sciences 

(Agricultural Development in the Light of Environment and Water Challenges) at 

the College of Agriculture / University of Basra for the period 27-28 March 2019. 

4- A certificate of participation from the College of Agriculture and Forestry / 

University of Mosul to attend and participate in the scientific symposium tagged 



(planting a tree anywhere ... a seed of hope for a long time) which was held on 

3/3/2019. 

5- Attending and participating in the Third International Al Noor Conference for 

Science and Technology held in Muscat - Oman for the period 11-12/ 2021. 

6- Certificate of participation in the electronic workshop tagged (Digital 

Communication, Its Origin and Development) held on 7/9/2021. 

7- A certificate of participation from the Academic Researchers Platform - 

Delegating my participation in the scientific lecture tagged (How to ensure 

acceptance of publication in an international scientific journal) held on September 

10 / 2021. 

8- Certificate of participation from the Academic Researchers Platform - 

dispatching my participation in the tagged scientific lecture (Introduction to 

Statistical Analysis - SPSS Program), held on September 30, 2021. 
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