
 السيـــــــرة الذاتيـــــــة

 سلمان خلف عيسى                                                االسم :

 ميسان 2591                              تاريخ ومحل الوالدة :

 متزوج                                الحالة االجتماعية : 

 2551دكتوراه /          ريخ الحصول عليها :  الشهادة وتا

 UK  /University of Reading/ / انكلترا جامعة ريدنك                         الجامعة والبلد المانح :

 علوم التربة                                التخصص العام :   

 كيمياء ومعادن الطين                                 التخصص الدقيق :

 1112استاذ /      وتاريخ الحصول عليها :     العلميةالدرجة 

 9/9/2591                                          تاريخ التعيين :

 

 المؤهالت العلمية:

 السنة               الكلية                               الجامعة                  الدرجة العلمية 

 2591     الزراعة                      السليمانية ــ العراق       بكالوريوس        

 2595       الزراعة                   السليمانية ــ العراق          ماجستير         

 2551الزراعة                   جامعة ريدنك ــ المملكة المتحدة     الدكتوراه        

 

 ية:التدريس في الجامعات العراق

 السنة                                 الجامعة                          الكلية 

 2592ــ  2591السليمانية                                        الزراعة

 2591ــ  2591  صالح الدين                             الزراعة       

 ــ لحد االن   2551   ـــــداد                      بغ          الزراعة       

 السليمانية                       تدريس واشراف دراسات عليا            الزراعة    

 تدريس واشراف دراسات عليا    ح الدين/ اربيل          الزراعة               صال



 بتدريسها :قمت المقررات الدراسية االولية والعليا التي 

 

 المادة                                             القسم                  

 علوم التربة والموارد المائية                       مبادئ التربة العامة 

 علوم التربة والموارد المائية                       كيمياء التربة 

  علوم التربة والموارد المائية                       معادن التربة 

     علوم التربة والموارد المائية                       مشاريع بحثية 

 مكافحة التصحر                                      كيمياء تربة 

 همكافحة التصحر                                      نوعية ميا 

 علوم التربة والموارد المائية                       معادن الطين المتقدم ــ دراسات عليا 

  علوم التربة والموارد المائية                      غرويات التربة المتقدم ــ دراسات عليا 

 ت علياعلوم التربة والموارد المائية                      كيمياء التربة المتقدم ــ دراسا 
 

 المناصب التي شغلها

 

 2591  تدريسي في قسم التربة جامعة السليمانية       2591ــ 

 2591  بعثة لدراسة الدكتوراه في جامعة ريدنك / انكلترا         2551ــ 

 2551  ــ لحد االن عضو هيئة تدريسية في قسم التربة جامعة بغداد 

 1111  جامعة بغدادامين مجلس كلية الزراعة      1119ــ 

 1112  عضو لجنة الترقيات العلمية ــ كلية الزراعة جامعة بغداد    1119ــ 

 1119  رئيس لجنة الترقيات العلمية / كلية الزراعة جامعة بغداد     1115ــ 

 1122 ــ لحد االن معاون العميد للشؤون العلمية ــ كلية الزراعة جامعة بغداد 

 1121  لشؤون الطلبة وكالة ــ كلية الزراعة جامعة بغدادمعاون العميد    1129ــ 

 

 الدراسات العليا :

 ( طالب دكتوراه في جامعات بغداد والسليمانية.11االشراف على ) 

 ( طالب ماجستير في جامعة بغداد.19االشراف على ) 

 .رئيس لجنة للعديد من لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا في مختلف الجامعات العراقية 

 س مواد معادن التربة ، غرويات التربة وكيمياء التربة المتقدم لطلبة الدكتوراه تدري

 والماجستير.
 

 

 



 البحوث المنشورة :

 (91.بحث علمي منشور في مختلف المجالت العلمية العالمية والعربية ) 

  العراقية.تأليف كتاب منهجي ) معادن التربة ( لطلبة المرحلة الثالثة قسم التربة في الجامعات 
 

 

 الهيئات العلمية:

 2591  االن عضو جمعية معادن الطين البريطانية.ــ لحد 

 2559  عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية جامعة بغداد.  1119ــ 

 1111  عضو هيئة تحرير مجلة علوم التربة العراقية / جمعية علوم التربة العراقية. 1129ــ 

 1119  االستشارية لمجلة الفرات الزراعية / جامعة بابل.ــ لحد االن عضو الهيئة 

 1119  عضو لجنة تقييم البحوث الريادية /دائرة البحث والتطوير/وزارة التعليم العالي   1115ــ

 والبحث العلمي 

 1115 .ــ لحد االن عضو الهيئة االستشارية لمجلة القادسية الزراعية / جامعة القادسية 

 1121 جامعة كركوك.ئة االستشارية لمجلة كركوك الزراعية / ــ لحد االن عضو الهي 

 1121 .ــ لحد االن عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 

 2591 .ــ لحد االن عضو نقابة المهندسين الزراعيين 
 

 

 

 المؤتمرات العلمية :

 (21مؤتمرات علمية دولية في كل من بريطانيا ) واالمارات العربية  ، االردن ، مصر ، تركيا

 المتحدة.

 (1.ورشة عمل حول تقييم الموارد المائية في العراق / االردن ) 

 (11.مؤتمر علمي محلي داخل العراق ) 

 

 

 كتب الشكر والتقدير:

 
صرة وبابل بكتاب شكر وتقدير من جهات مختلفة بضمنها رئاسة جامعة بغداد وال 211اكثر من 

التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومجلس النواب والقادسية والموصل ووزارة 

 العراقي للجهود المبذولة في دعم المسيرة العلمية والتدريس.

 

 


