السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :د عبدالحليم علي سليمان
التـخـصــص

:

الوظيفــــــه

 :استاذ جامعي

الدرجة العلمية :
عنوان العمل :

مسح وتصنيف الترب

استاذ
كلية الزراعة/جامعة بغداد

البريد إاللكتروني alhialee2001@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية
بكالوريوس
املاجستري
الدكتوراه

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بغداد

الزراعة

9119

بغداد

الزراعة

9111

بغداد

الزراعة

9111

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت
9
2
3
1
1

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

مدرس مساعد

كلية الزراعة

9111- 9111

مدرس

كلية الزراعة

2111- 9111

استاذ مساعد

كلية الزراعة

2193 – 2111

استاذ

كلية الزراعة

– 2193لحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجامعة

ت الجهة (المعهد  /الكلية)
بغداد
 1كلية الزراعة
رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
9
2
3

القســـم

املـــــادة

الفترة من  -الى
- 9111مستمر
السنـــــة

9111 - 9111

التربة والموارد المائية

مورفولوجي التربة

التربة والموارد المائية

ادارة التربة واستعماالت االراضي

– 9111لحد االن

التربة والموارد المائية –

ادارة التربة واستعماالت االراضي

2192- 2193

دبلوم عالي

1

التربة والموارد المائية –
الماجستير

مورفولوجي التربة المتقدم

– 2111لحد االن

1

علوم التربة والموارد
المائية/الدكتوراه

ادارة التربة واستعماالت االراضي

– 2111لحد االن

2

علوم التربة والموارد
المائية/الدكتوراه

جيومورفولوجي التربة

 – 2191مستمر

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

9
2

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

شارك في عدة مؤتمرات محلية وعالمية في

– 5891لحد االن

2

دورة االستشعار عن بعد التي نظمها مجلس

/12- 51تشرين

3

دورة التاهيل التربوي

1

دورة نظم المعلومات الجغرافية GIS

1

مجال االختصاص

البحث العلمي

مكان

داخل وخارج

العراق

أنعقادها
االول5891/
51- 1

/ايلول5891/
59- 9

/اب1009/

مجلس البحث

العلمي

نوع املشاركة
عضو ومشارك

( حبث  /بوسرت
عضو

حضور)

جامعة بغداد

عضو

عمان/االردن

عضو

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

االشراف على مختبر مسح وتصنيف التربة

المساهمة في اعمال مسح وتصنيف التربة لبعض

االشراف على مختبر االشعة السينية X-ray

زمالة بحثية الى جامعة ميشيغان/الواليات
المتحدة االمريكية  2193/2/9الى2193/3/9

1052- 5891

في قسم التربة 5888- 5885

المشاريع الزراعية العراقية

المساهمة في االستشارات العلمية الزراعية في

مجال االختصاص للمكتب االستشاري في كلية
الزراعة
االشراف على عدد من طلبة الدبلوم العالي

والماجستير والدكتوراه
مقوم علمي للعديد من رسائل الماجستير واطاريح
الدكتوراه
عضو لجان مناقشة الدبلوم العالي والماجستير

والدكتوراه

ثامنا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية .
 عضو نقابة املهندسني الزراعيني .
 عضو مجعية علوم الرتبة واملياه

تاسعا :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.

لديه عدد من كتب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية
الزراعة جامعة بغداد وعمادات كلية الزراعة يف بعض اجلامعات العراقية
حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمة.
أسم الكتاب

ت
9

ثاني عشر :اللغــات .


العربية

 االنكليزية

سنة النشر

C.V

Name:

Abdulhalim Ali Suliman

Specialization: Soil survey and classification
Position: college professor
Scientific Degree: professor
Work Address: College of Agriculture, Univ. of Baghdad.
E-mail: al_hialee2001@yahoo.com
First,

Scientific Certification:

Degree science
B.Sc.

University
Baghdad

College
Agriculture

Date

M.Sc.

Baghdad

Agriculture

9111

Ph.D.

Baghdad

Agriculture

9111

1981

Second,

No.

Career:

Career

Workplace

From -To

9

Assistant Lecturer

College of Agriculture

1985 - 1990

2

Lecturer

College of Agriculture

1990 - 2000

3

Assistant Prophesier

College of Agriculture

2000 - 2013

1

Prophesier

College of Agriculture

2013-on

1

Third,
No.
1

University Teaching .

University
Baghdad

The (Institute / College)
Agriculture

From -To
1985-cont.

Fourth, Courses Which You Teach:

No.

Department

Subject

Year

9

Soil Dept.

Soil Morphology

1985-1995

2

Soil Survey and Classification

2005-cont.

3

Soil Dept.
Soil Dept.

Soil Management

2008-cont.

1

Soil Dept.

Advance Soil Morphology

2008-cont.

1

Soil Dept.

Advance Soil Management

2013-cont.

Fifth, Thesis which was supervised by :
Supervised on many MSc and PHD students.

Sixth,

Conferences which you participated:

Participated in many local and national conferences.

Seventh,

Scientific Activities:

Within the College
1- Supervising the laboratory of
soil survey and classification,
soil sciences department,
college
of
Agriculture,
University of Baghdad. 1985Current.

Outside the College
1- Visit
Michegan
State
University
from 1/2/2013 to
1/3/2013

2- Supervising
the
X-Ray
apparatus of soil minerals
examination. 1991-1999.
3- Carrying out works of soil
survey and classification for
several agricultural projects
in Iraq.
4- Scientific consultation at the
consultative bureau of the
college
of
Agriculture,
University of Baghdad.

Ninth, Membership:
 Member of Iraqi society of soil science
 Member of Agriculture Engineers Association
.
 Tenth,

Awards and Certificates of Appreciation:

 Many Acknowledgement from dean of agriculture college
University of Baghdad and other Universities.

eleventh,

languages:

 Arabic.
 English.


