
 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية
 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

:علوم  التخصص الدقيق دكتوراه

 ه علوم االلباناالغذي

 العراقالزراعية /  كلية الهندسةالموصل/جامعة  201٣

 
 حقل المعرفة واالهتمام

 علوم االلبان. التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 علوم االلبان التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2
 ه االلبانتكنلوجي تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -٣

 
 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 200٧لعراقيين منذعضو في نقابة المهندسين الزراعيين ا -1

 لى ؟؟؟؟ سنة.اسنة و ذعضو المكتب االستشاري من -2
 نعم خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية -٣

 العضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية. -4
 

 التعيين

 .سنة 200٩عضو هيئة تدريسية منذ  -1
 .سنة 201٣ذنم او استاذ مساعد او استاذ حاصل على لقب مدرس -2

 رئيس قسم او مقرر ؟؟؟؟ منذ سنة والى ؟؟؟؟ سنة. -٣
 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع  المجالت العلمية المحلية والدولية -1

 (الخاص بالبحث ان وجد DOIذكر ترميز 
 مجله تكريت

 لندوات والمؤتمراتا

 

 ارج القطرالمشاركه في العديد من المؤتمرات والندوات العلميه داخل وخ

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 ه الماجستيرسمنارات طلب ديد منلعا تحضير والقاءاالشراف على 

 في جامعه تكريت التقيم العلمي لعدد من بحوث الماجستير

  في جامعه تكريت عدد من رسائل الماجستير مناقشه

 الشهادات التقديرية 

 نعم شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و  .1
 عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر .2

 براءة اختراع .٣
 

صورة 

 شخصية

 زمن ناظم طاهر ا. م. د.    االسم الثالثي

 نينوى، العراق،   41002 الموصل ، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل،القسم  ؟؟؟؟

  uomosul.edu.iqzaman.nadhim@الجامعي األلكتروني البريد

  Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 
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 النشاطات األخرى

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس ابتدائية او ثانوية ، جمعيات  مشاركة في نشاطات علمية او تربوية -1

 قابات عمالية ، ... (فالحية ، ن
)جامعات اهلية ، شركات اهلية ،  تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجهاالدورات تعليمية او ال -2

) ... 
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Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

University of  mosul/ Faculty 

of Engineering / iraq 

Dairy sciences 

2013 

Specific Field or Area Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1.  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 2007.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership  

2. Appoint as Lecturer since 2009. 

 

Publications 

Journals 

1-tikrit journals 

 

Conference Proceedings  

1-participate in many conference in the country 

 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
Supervisor  onpreparing and throwing seminars of M.sc students 

Discussing many masters theses in tikrit college 
Scientific evaluation for many master thesis  

Certificates of Appreciation 

1-  

Other Activities 
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