
 السيرة العلمية والذاتية
 المعلومات الشخصية أواًل :

                   ذكر          الجنس:                       أ.د. شامل يونس حسن الحمداني   االسم :
 الموصل  مكان الوالدة:                                              1970 سنة الوالدة:

 اثنان عدد االطفال:ج                                          متزو  الحالة االجتماعية:
 18/9/2013استاذ  اللقب العلمي وتأريخ الحصول عليه:                             عراقي الجنسية:

 سنة 27 عدد سنوات الخدمة:
 ثانيًا: الشهادات العلمية:

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
بستنة)بمرتبة الشرف األولى على ال البكالوريوس

 كلية الزراعة والغابات(
 الموصل 1991

 الموصل 2000 علوم البستنة الماجستير
/  وهندسة الحدائق   علوم البستنة الدكتوراه

 خضراوات
 الموصل 2005

 المهام التدريسية )المواضيع(:  ثالثًا:
تصميم وتحليل  –تربية نبات  –وراثة نبات  – مبادى بستنة –انتاج خضر  دراسات أولية /

 تجارب 
 انتاج خضر ورقية –تربية نبات  –وراثة خلية  دراسات عليا / 
 النشاط العلمي رابعًا: 

 5/  المتخرجين والدبلوم عدد طلبة الماجستير-أ     
 1 عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين /-ب     
 - عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة /-جـ     
 41/  مجالت محلية )عراقية(   : البحوث المنشورة في عدد-هـ     

 3/  مجالت أقليمية )عربية(                                      
 3/  مجالت عالمية                                              

    المواقع االدارية االكاديمية خامسًا:
 سادسا : العنوان وااليميل ورقم الهاتف 
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1-Personal  

Name: Prof.Dr. Shamil Younis Hassan AL- Hamadany    Dept. of: Horticulture and Landscape  

Date of birth: 1970  Place of birth: Mosul Sex: Male 

Marital status: Married  No. of children:  2  

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Prof./   18-9-2013 

Number of years in service: 27 years   

 

2- Qualification:     

Degree Specialty Year of 

award 

University 

B.Sc. Horticulture 1991 Mosul 

Ms.C Horticulture sciences 2000 Mosul 

Ph.D. Horticulture and Landscape 

Dept   /  Vegetables 

2005 Mousl 

 

3. Third: Teaching tasks (topics): 

Preliminary studies /  

vegetable production - horticultural principles - plant genetics - plant breeding 

- Design and analysis of experiments 

  Postgraduate studies / 

 cell genetics - plant breeding - production of leafy vegetables 

 

4-Scientific activities:   

No. of  M.Sc. Students:      5  

No. of  Ph.D. Students:      1  

Books authorized or translated:   

No. of publications:  

a. Local: 41 

b. Regional: 3 

c. International: 3 

5-Academic posts:  

6-Present address (including e mail & Tel. No)  

Hort. & Landscape Design Dept. 

College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

shamil@uomosul.edu.iq 

07702088077 
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