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_ األشممممممراف على تدريب طلبة المرحلة الخالخة خالل الدورة الصمممممميفية اعتبارا من  2005/7/1والى
 2005/8/1و كذلك الدورة ال صيفية  2008/7/1لغاية  2008/8/1والدورة ال صيفية 2017/7/1لغاية
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_متابعة دوام وغياب طلبة القسم للمراحل كافة منذ عام  2002ولغاية. 2006
رئيس لجنة المشممممممتريات للفترة  2006/5/1لغاية  2006/8/1ورئيس لجنة المشممممممتريات للفترة من
 2006/4/1لغاية  2006/5/1مع الحصول على كتب شكر من السيد العميد عن كل مشاركة.
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عضممممممو لجنة التدريب الصمممممميفي لقسممممممم علوم التربة والموارد ال مائية لمدة شممممممهر واحد اعتبارا من
 2017/7/1لغاية  2018/7/31حسب الكتاب المرقم ر ك ز  1112/في 2017/8/8
التكليف بمهممام مقرر قسممممممم علوم التربممة والموارد المممائيممة حسمممممممب األمر االداري  1450/11/9في
 2017/12/7وحسب األمر الجامعي ذي العدد  685/8/9في 2018/1/9
عضممممممو اللجنة ا لفرعية لتطبيق نظام المقررات الدراسممممممية حسممممممب الكتاب ذي العدد  1759/7/3في
2018/3/31
عضو اللجنة االمتحانية الفرعية في القسم حسب الكتاب ذي العدد  3893 /7/3في  2018/5/21للعام
الدراسي 2018/2017
عضممممو اللجنة االمتحانية الفرعية في القسممممم حسممممب الكتاب ذي العدد  8259 /7/3في 2018/12/24
للعام الدراسي 2019/2018
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الكتاب ذي العدد  4818/7/3في 2018/7/8
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 26ا ألشمممراف على حلقات طالب الماجسمممتير مقصمممود عبد الخالق للفصمممليين االول والخاني للعام الدراسمممي
 2019/2018عنوان الحلقة الدراسية للفصل االول كانت :
Effect of zero –tillage and convectional tillage practices on soi physical
properties
الفصل الدراسي الخاني كانت مشروع للحلقة الدراسيىة :
Adding soil conditioner (soil amendment) to improve soil physical
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رئيس لجنة التسمجيل الخاصمة بالمسمتوى االول لنظام المقررات الدراسمية لقسمم علوم التربة والموارد
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 2019/7/1لغاية  2019/7/31حسب االمر االداري المرقم  3166/13/9في
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دكتوراه) للعام الدراسي  2020/2019حسب االمر االداري المرقم  3202/13/9في . 2019/6/24
عضو لجنة مناقشة عدد من طلبة الدراسات العليا ( دبلوم  .ماجستير  .دكتوراه )
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المجالت العلمية
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ثوابتها ( .بحث مستل ) منشور في المجلة العراقية للعلوم الزراعية العدد ( )4المجلد (2004 )4
 -2تأثير النسجة والكاربونات الكلية في لدانة التربة لبعض المواقع في محافظة نينوى .
( بحث منفرد ) منشور في مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )33العدد (2005 )2
 -3دراسة بعض الصفات الفيزيائية لترب غابات الموصل تحت أغطية نباتية مختلفة .
( بحث منفرد ) منشور في مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )33العدد (2005 )3
بحث مشترك مع
 -4تأثير التسميد البوتاسي على إنتاجية الحنطة تحت نظام الري التكميلي .
( د .محمد علي جمال و د .هشام محمود حسن ) .مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )34العدد(2006 )1
 -5تأثير وجود الكاربونات الكلية وإزالتها في التوزيع ألحجمي لمفصوالت التربة .
(بحث مستل ) مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )34العدد(2006 )1
_6دراسة نوعية مياه اآلبار ومدى صالحيتها للري في بعض مناطق محافظة نينوى.
(بحث مشترك مع عبد القادر عبش وعبد المنعم محمد علي) مجلة زراعة الرافدين المجلد ( )35العدد(2007 )4
 _7تأثير التسممميد بالعناصممر الصممغرى في أنتاج الحنطة تحت الري التكميلي  ( .بحث مشممترك مع د محمد علي جمال و د
هشام محمود حسن) مجلة تكريت للعلوم الزراعية المجلد ( )8العدد(2008 )2
 _8ا ستخدام معادلة  Gupta and Larsonوتطويرها للتنبؤ بالمحتوى الرطوبي الحجمي للترب الكل سية والجب سية في
بعض مناطق محافظة نينوى/العراق (بحث منفرد) مجلة تكريت للعلوم الزراعية المجلد ( )8العدد(2008 )3
 -9تأثير نوعيات مختلفة من مياه الري في بعض الخصائص الفيزيائية للترب في محافظة نينوى
(بحث منفرد) مجلة تكريت للعلوم الزراعية المجلد( )9العدد(2009 )2
 _ 10تاثير إضافة البوليمر والمخلفات النباتية على بعض الصفات المائية للتربة وانتاجية الذرة الصفراء تحت نطام
الري بالتنقيط بحث مشترك مع ( مقصود خالد عبد الرحمن و د .الزم مجيد حميد ( منشور ضمن مستوعبات سكوبس
) مجلة )volume 20 No.2.2020 pp 9505-9515 ( plant archives
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داخل البلد .
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جدا
 -3عضو اللجنة التحضيرية لندوة قسم التربة الموسومة (صحة التربة وكيفية المحافظة عليها ) والمشاركة
في الندوة حسب الكتاب ذي العدد  2080/7/3في 2018/3/12

 -4المشاركة في الندوة الموسومة ( افات الحنطة بين الواقع والطموح) التي اقامها قسم وقاية النبات للفترة
من 2018/3/14
 -5عضممممممو لجنة المناقشممممممة لطالبة الماجسممممممتير ايناس فواز عبد حسممممممب االمر االداري  4377/7/3في
2018/6/12
 -6المشاركة في ورشة العمل عن الية التقديم ليوم العلم العراقي بتاريخ  2018/3/11حسب الكتاب ذي العدد
 6691/7/3في 2018/10/10
 -7المشمممممماركة في ورشممممممة العمل التي اقامتها الكلية تحت عنوان ( كيفية التسممممممجيل والبحث في المكتبة
االفتراضية العلمية العراقية  IVSLفي  2019/3/27حسب الكتاب المرقم  1827/7/3في 2019/4/2
 -8المشمماركة في ورشممة العمل عن( واقع تعليمات الترقية العلمية واالسممتالل النصممي والتسممالالت) الموافق
 2019/3/28حسب الكتاب ذي العدد  1826/7/3في 2019/4/2
 -9المشاركة في ورشة العمل عن شرح االدلة االرشادية الخاصة بمواقع ( Google ، Research Gate
 ) ORCID ، Researcher ID ، scholarفي  2019/4/11-10حسب الكتاب المرقم 2090/7/3
في 2019/4/16
 -10المشمماركة في ورشممة العمل عن الية التعديل الجيني في عالج االمراو الوراثية والمسممتعصممية باسممتخدام
تقنية  CRISPR-Cas9حسب الكتاب ذي العدد  2381/7/3في 2019/5/2
 -11المشممماركة في ورشمممة العمل التي اقامها قسمممم االرشممماد في كليتنا بعنوان (العالقة بين مؤسمممسمممات البحث
العلمي واالرشمممممممماد الزراعي – المعوقممات ومقترحممات التطوير)حسممممممممب الكتمماب المرقم  2799/7/3في
2019/5/27
 -12المشاركة في ورشة العمل التي اقامتها كليتنا تحت عنوان (منصة اريد العلمية  ARIDللباحخين الناطقين
باللغة العربية ) حسب الكتاب ذي العدد  2805/7/3في 2019/5/ 27
 -13التقييم العلمي لبحوث الموتمر الزراعي الدولي الخالث للبحوث  :اسمممتجابة بعض اصمممناف القرنبيط لتحمل
االجهاد المائي .
Effect of soil practical distribution on same physical properties
 -14الم شاركة في ور شة العمل التي اقامتها اللجنة المركزية لنظام المقررات الم شكلة بموجب االمر الجامعي
 4841 /27/9في  2019/3/4بتاريخ 2019/9/22
 -15حضور الموتمر الزراعي الدولي الخالث الذي عقد في دهوك للفترة من  3-2تشرين االول 2019
 -16المشمممممممماركممة في ورشممممممممة العمممل التي اقيمممت في كليتنمما عن توطين الرواتممب يوم الخميس الموافق
 2019/10/17حسب الكتاب ذو العدد  5630/7/3في 2019 /10/ 21
 -17عضو لجنة المناقشة لطالبة الدبلوم نبا مروان عبد العزيز عن رسالتها الموسومة ( تأثير نوعية المياه
في سمملوكية تحرر الكالسمميوم من بعض الترب الكلسممية في محافظة نينوى ) حسممب االمر االداري ذو العدد
 332/7/3في 2020/1/19
 -18المشمممماركة في ورشممممة العمل التي اقامتها وحدة المقررات الدراسممممية حول تنظيم االسممممئلة االمتحانية في
 2020/1/21حسب الكتاب ذو العدد  458/7/3في 2020/1/22
 -19مناقشمممممة طالب الدكتوراه عبد العزيز عبد الباسمممممط محمد حسمممممب االمر اإلداري ذو العدد  3963/7/3في
2020/11/30
 -20مناقشة طالب الدكتوراه احمد خير الدين عبد السالم حسب االمر اإلداري  6032/7/3في 2021/5/11
 -21مناقشة طالب الدبلوم العالي عبد الفتاح حمادة عبد حسب المر اإلداري  1011/7/3في 2021/2/10
 -22مناقشة طالبة الماجستير صفا محمد صالح حسب االمر اإلداري  8044/3/3في 2021/7/28
 -23مناقشة طالب الدبلوم العالي غيث محمد يحيى حسب االمر اإلداري العدد  7255/7/3في 2021/6/9

المؤتمرات الخارجية :
 -1الندوة الدولية الخانية في أدارة واسممممممتخمار ترب المناطق الجافة للفترة من
جامعة حلب/سوريا.
عنوان البحث :استخدام معادالت التنبؤ عن المحتوى الرطوبي الحجمي للترب

2007/10/ 31-29

The 3rd Euro-Asian conference on Hazardous Waste and Human Health
.Yeditepe University ,Istanbul- Turkey, March 27-30-2008
عنوان البحثEffect of irrigation water on physical properties of soil :
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-17كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة ذو العدد  6682/10/ 9في  2020/5/ 19ومنح قدم شهر
 -18كتاب شممك وتقدير من السمميد عميد الكلية عن تقييم البحوث في مجلة زراعة الرافدين حسممب الكتاب ذو
العدد  8893/43/9في 2021/9/ 14

 -19كتاب شممممكر وتقدير من السمممميد عميد الكلية للتقييم العلمي في مجلة زراعة الرافدين حسممممب الكتاب ذو
العدد  3663/43/9في 2020/ 11/ 16

Curriculum vitae
Dr. Faris akram Salih Al Wazzan
Department of Soil Science and Water Resources, College of
Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul 41002,
Ninawa, Iraq
dr.farisakram@uomosul.edu.iq
Scopus ID or ORCID ID or Research ID or Publons ID

Education
Certificate Specialization
Graduation
year
B. Sc.
Agricultural Sciences 1995
M.Sc.

Agricultural Sciences 2001

Ph.D.

Agriculture Sciences

2017

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

Areas of Interest
1. Soil Science and Water Resources / Soil physic

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation
1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 2001.

Appointment
1. Appoint as Assistant Lecturer since 9 – 7 - 2002.
2. Appoint as Lecturer since 24 – 9- 2006.
3. Appoint as. : Assist . Prof 21/12/2017
Publications
Journals

1- Effect soil texture and Total Carbonate to Predict the Volumetric soil
Water Content in Using Van Genuchten Model
Faris Akram Saleh Al-Wazzan and Salah Aldeen A. Al-Qussab
Iraqi .J.Agri.sc.4(4)2004

2- EFFECT OF THE SOILTEXTURE AND TOTAL CARBONATE IN SOIL
CONSISTENCY FOR SOME LOCATIONS IN NINAVAH
Faris Akram Saleh AI-Wazzan R.J .Agri .33(2)2005
3- The Effect of Some Physical Properties In Soil of Mosul Forest With Different
Vegetation
Faris Akram Salih Al Wazan
R .J .Agri. 33(3)2005
4- EFFECT OF POTASH FERTILIZERZATION ON WHEAT PRODUCTIVITY
UNDER INTEGRAL IRRIGATION SYSTAM
Mahamed Ali Gamal

Heasham Mahemmod Hasan Faris Akram Saleh Al-Wazan

R.J.Agri.34(1)2006
5- EFFECT OF THE TOTAL CARBONATE AND REMOVED IN SOIL PARTICLE
SIZE DISTRIBUTION
Salah Aldeen A. Qussab

Faris Akram saleh AI -Wazzan

R.J.Agri.34(1)2006

6- STUDY THE QUALITY OF WELLS WATER FOR IRRIGATION
IN SOME NINAVAH AREAS
Abed AI-Kader Al-Hadede Abed AI-Manam M.A.Kana and Fairs Akram
S.AI.Wazzan
R.J.Agri. 35(4)2006

7- EFFECT OF MICRONUTRIENT FERTILIZATION ON WHEAT
UNDER SUPPLAMENTAL IRRIGATION

YIELDS

Mahamed Ali Gamal Faris Akram Al-Wazan and Hesham Mahemmod Hasan
Journal of Tikrit University.For Agricultural Sciences 8 (2)2008 .

8- USING GUPTA AND LARSON MODEL AND DEVELOPMENT TO PREDICT
THE VOLUMETRIC WATER CONTENT OF CALCAREOUS AND GYPSUM
SOILS IN SOME LOCATIONS OF NINEVEH PROVINCE
Faris Akram Salih Awazan
Journal of Tikrit University.For Agricultural Sciences 8 (3) 2008

9- EFFECT OF IRRIGATION WATER QUALITIES ON SOME PHYSICAL
CHARACTERISTICS OF SOIL IN NENEVAH PROVINCE

Faris Akram Saleh Al-Wazan
Journal of Tikrit University.For Agricultural Sciences9 (2) 2009.
10- Work on a number of researches and in the final stages of publication

Ph.D. Thesis
PREDICTION OF SOME HYDRAULIC PROPERTIES BY USING
MATHEMATICAL MODELS, INVERSE MODELING AND ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK FOR SOME SOILS IN NINEVEH PROVINCE / IRAQ

11- EFFECT OF POLYACRYLAMIDE AND BIOCHAR ON CALCAREOUS
SOILMOISTURE CONTENTAND MAIZE PRODUCTION UNDER DRIP
IRRIGATION
Plant Archives Volume 20 No. 2, 2020 pp. 9505-9515
e-ISSN:2581-6063

Certificates of Appreciation
SCIENTIFIC CONFERENCES :
1-Participating in most conferences and seminars in the college
2- Member of the preparatory committee for the symposium of the Department of
soil sciences and water resources on (soil health and how preserve it) and participate
in research / mosul University 12/3/2018
3- Participating in the workshop on the Iraqi virtual library(IVSL) 27/3/2019
4 - Participating in the workshop on( Research Gate ، Google scholar ، Researcher
ID ، ORCID) 10-11/4/2019 .
5-Member of the discussion committee for the number of graduate students
6- Supervising graduation projects for final-stage student .

External CONFERENCES
1- Scientific symposium in the management and investment of dry land soils
Aleppo University .Syria : search address ( Use prediction equations for
volumetric moisture content in soil) .29-31/10/2007
2-The 3rd Euro-Asian conference on Hazardous Waste and Human Health
.Yeditepe University ,Istanbul- Turkey, March 27-30-2008
search address (

Effect of irrigation water on physical properties of soil)

ADMINISTRATIVE AND ACADEMIC TASKS

1- commissioning the tasks of head of the Department of soil and water
resources 14/2/2005

2- Follow- up Scientific research in department for the period 2002-2006
3- Supervising the training of third-stage students during the summer
holidays of the years 1/7/2005-1/8/2005 1/7/2017-1/8/2017
1/8/2018 and 1/7/2019-1/8/2019

1/7/2018-

4- Chairman of the college procurement committee of the college years
1/5/2005-1/8/2005 and 1/4/2006-1/5/2006

5- Member of the exam committee for years 2003-2004 / 2017-2018 and 20182019

6- Chairman of the registration committee for the course system in the
department

7- Supervising a master degree student in seminars on :
( Effect of zero –tillage and convectional tillage practices on soil physical
properties ) and
( Adding soil conditioner (soil amendment) to improve soil physical )
8- commissioning the tasks of the section rapporteur of department
Of soil and water resources from 7/12/2017 and continuing to dat

THANKA and APPRECIATION
1-Thanks and appreciation from the Dean of college for participating in the exam
committee 26/6/2004

2- Thanks and appreciation from the Dean of college for participating in the
chairmanship of the procurement committee 15/10/2006

3- Thanks and appreciation from the Dean of college for participating in the
summer training 9/10/2017

4- Thanks and appreciation from the Dean of college for participating in the work of
the exam committee 2017/2018

5- Thanks and appreciation from the president of the university for the work of the
exam committee 6/3/2019

6- Thanks and appreciation from the Dean of college for participating in the work in
the spring break in order to complete the work of the exam committee 2018/2019

SCIENTIFIC COURSES

1- Participating in the computer efficiency course at mosul university 2/5/2006
2- Participation in the teaching methods course at the teaching methods
development center No. 136 from 10/9/2006-24/9/2006
3- Passing the computer driving test (IC3)
4- Passing the TOEFL exam with a score of 568 out of 700

