
 الســـيرة العلميـــــة الذاتيــــة
 

                                                            المعلومات الشخصية : -أوال 
 ذكرالجنس :  محمد يونس سليم العالف االسم :

 موصلمكان الوالدة :    1963 سنة الوالدة :
 5:  الوالدعدد ا  متزوجالحالة االجتماعية : 

 2021  أستاذ   للقب العلمي وتاريخ الحصول عليه :ا  عراقي الجنسية : 
 سنة 30: عدد سنوات الخدمة 

 الشهادات العلمية : -ثانيا 
 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة
 الموصل 1998 في الغابات تحسس نائيتطبيقات  الدكتوراه
 الموصل 1991 )االستشعار عن بعد( تحسس نائي الماجستير

 الموصل 1985 غابات البكالوريوس
 المهام التدريسية )المواضيع( : -ثالثا 

 إدارة الغابات -ج استخدامات األراضي والغطاء األرضي  -ب  تحسس نائي -آ
  تحسس نائي متقدم -ز الحاسبات -و تخطيط الغابات -هـ قياسات الغابات -د
 سياسة الغابات   -ي

 النشاط العلمي : -رابعا 
 6 عدد طلبة الماجستير المتخرجين :   -آ

 5         عدد طلبة الدكتوراه المتخرجين :  -ب
 - عدد الكتب المؤلفة أو المترجمة :  -ج
  بحث منشور 35 عدد البحوث المنشورة في :  -د

 

 المواقع اإلدارية األكاديمية : -خامسا 
 2009-2003جامعة الموصل  مدير مركز التحسس النائي

 2003-1999مسؤول قسم التخطيط والمتابعة في جامعة الموصل 
 2003-1998 مسؤول شعبة التخطيط والمتابعة في كلية الزراعة والغابات

 2003-1998 مسؤول وحدة الحاسبات في كلية الزراعة والغابات
 2009-2003رئيس اللجنة العلمية في مركز التحسس النائي جامعة الموصل 

 لغاية االن – 2009في قسم الغابات  عضو اللجنة العلمية
 - 2019عميد كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل 

 العنوان الحالي : -سادسا 
 009647701644103هـ :     975/4/308الموصل / حي الفالح 

E-Mail: moalaf@yahoo.com     and     moalaf@gmail.com 
mohammed_yonuis@uomosul.edu.iq 
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Curriculum Vitae 
 

 

  
 
 

1- Personal: 

Name: Mohammed Y. S.  Al-Allaf 

Date of birth: 1963 Place of birth: Mosul 

Marital status: Married No. of children: 5 Sex: male 

Nationality: Iraqi Academic title and year of award: Prof. 2021 

Number of years in service: 30years 

2-  

3- Qualification:  

Degree Specialty Year of award University  

PhD. Applications of Remote sensing 

in Forest 

1998 Mosul 

M.Sc. (M. A.) Remote sensing 1991 Mosul 

B.Sc. Forestry 1985 Mosul 

 

4- Teaching duties (subjects): 

a- Remote sensing   b-land use & land cover 

c- management of forestry d-measuration of forestry 

e- planning of forestry  f-computers   g- advanced Remote 

Sensing 

   

5- Scientific activities: 

No. Of M.Sc. students:   6 

No. Of Ph.D. students:  5 

No. Of publications: 35 

 

6- Academic posts: 
a. Director of Remote Sensing Center 

b. Director of planning & following department, university of Mosul. 

c. Director of planning & following branch. College of agriculture. 

d. Director of computer unit college of agriculture. 

e. Dean of the College of Agriculture and Forestry /University of Mosul 

2019 -. 

 

7- Present address (including e-mail & tel. No: 

Mosul, hay – Al-falah (975/4/308)  TEL:  009647701644103 

E-mail: moalaf@yahoo.com       and   moalaf@gmail.com  

mohammed_yonuis@uomosul.edu.iq 
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