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 2007 ماجستير .للتربة والكيميائية الفيزياوية الصفات ببعض وعالقتهما التربة وانعكاسية لون.7
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 2019 دكتوره

 

  .كركوك محافظة في مختلفة زراعية واستعماالت انماط تحت لترب والمورفولوجية البصرية الصفات.11

 2019 ماجستير
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Conference Proceedings  

 1.Participated in the international course on land drainage in Holland, 

1984,organized   by the International Agricultural Center (IAC) (Certificate 

is attached.) 

 2.The   first   scientific conference on desertification and combat its 

dangers,organized by Scientific Research Council, 1988, Baghdad. 

 3.The   forth International Symposium on Problems of Landscape ecological 

research    for    the    period    of    14-18th    October,    1991     in    

Dudince,Czechoslovakia . 

 4.Symposium on Developing Arid and Semi-Arid Lands for the period from 

1-9th, Nov., 1994, University of Mu'tah, Jordan . 

 5.The Second Annual Scientific   Conference of Remote Sensing Center, 1996, 

University of Mosul, Iraq. 

 6.The Third Annual Scientific Conference   of Remote Sensing Center, 

1997,University of Mosul, Iraq . 

 7.The First Scientific Symposium of Environmental Pollution,   University of 

Mosul, 30lh of April, 1977. As a member ofthe preparatory committee. 

 8.Participated in a workshop on soil and water help at (ICARDA) , February 

12-18/2005, Allepo-Syria. 

 9.Scientific Symposium (Optimum Using of water and Fertilizers in Dry 

Farming System) 27-29/3/2005. Agric .Colletge,Allepo Univ.Syria  .  

 10.15th International Symposium of Remote Sensing Damascus – GORS. 18-

21/9/2006. Syria. 

 11.Symposium of Soil and land Reclamation Dept. (Management and 

Exploitation of Arid Regions Soil) 29-31/10/2007. Agric . College , Allepo 

Univ. Syria. 

 12.1St Scientific Conference for Center of Desert studies , 22-24/12/2009, 

Anbar Univ. Iraq. 

 13.International Conference on Agricultural Productivity Increases 

challenges and Means Of Developmet. Syria .2010 

 14.The 1st Scientific Conference on Desertification Combat . Agriclture 

Ministry of Iraq.2017. 

 

 

 

 



 

 

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

 

1.delineation and evaluation of rangelands in ninevah governorate by using remote 

sensing. Ph.d 

 

2.study of spectral reflectence characteristics of soil and vegetation in shekh- 

ibraheim region, ninevah governorate. M.sc. 

 

3.morphometric study for specifying location of dam in wadi al-tharther basin north 

of hatra using remote sensing techniques . M.sc. 

 

4.the effect of nitrogenous factory industrial water in baji on deterioration of some 

soil and underground water characteristics . M.sc. 

 

5.the possibility of remote sensing techniques appiication in study of the salinity 

problem in northern jazirah irrigation project – rabeea . M.sc. 

 

6.the possibility of remote sensing techniques application in the study of degradation 

status of some rangelands soil in hatra/ninevah governorate. M.sc. 

 

7.soil colour and reflectance and their relationship with some physical and chemical 

soil properties . M.sc. 

 

8.evaluation of degradation status and establishing database for management and 

development of rangelands in north of iraq.  Ph.d 

 

9.assess the status of land degradation in the project north of tikrit using 

Remote sensing techniques . Ph.d 

 

10.remote sensing applications in assessing land degradation state and suitability 

maps for  ninevah governorate  ph.d 

 

11.optical and morphological properties for soils under different agricultural land 

uses at kirkuk provinance .  M.sc 

 

12.effect of vegetation cover for olive orchards on optical and morphological 

characteristics of fadhlia soils nineveh province. M.sc 

 

 

 

Certificates of Appreciation 

1- many letters from Iraqi minister of agriculture for excellent efforts exerted in 

the performance of duties . 

2- many letters from chancellor of mosul university for excellent efforts in the 

performance of duties. 

Other Activities 


