
 
 

 
 

 
 
 

 السيرة الذاتية
 

 

 
 االسم الثالثي : افاق ابراهيم جمعة 

 المرتبة العلمية : مدرس 

 االختصاص الدقيق : تنمية غابات 

 الشهادات 

 الجامعة  السنة  الشهادة 

 جامعة الموصل  7002 الدكتوراه 

 جامعة الموصل  7002 الماجستير 

 جامعة الموصل  2891 البكالوريوس 

 

 

 

 

. 71/27/7002جامعة الموصل بتاريخ المباشرة في   

 

و بعدها تم نقلي الى جامعة بغداد كلية الزراعة في  2/2/7027الى  7020نسبت الى جامعة بغداد من 

. 2/2/7022و بسبب الموازنة باشرت في  2/2/7022  

 

عدد االبحاث والمقاالت المنشورة : -  

عرضية معادالت التركيب الداخلي للمقاطع ال( مقدم للنشر في جامعة الموصل ما قبل احداث داعش .7) 

platanus occidentalsالشجار الدلب الغربي  خزين في غابة نينوى.تأثيرالكثافة والعمرعلى كمية ال

 الكاربوني في مشاجر الصنوبر البروتي .

 

تركت في جامعة الموصل بسبب احداث داعش .  % 90-00ثمان بحوث نسب االنجاز بين   

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

المؤلفة والمترجمة : ال يوجد . عدد الكتب -  

طالب  20عدد الطالب الذين تم االشراف عليهم مشاريع بحوث التخرج: -  

 ماجستير : ال يوجد .

 دكتوراه : ال يوجد .

عدد المؤتمرات والتدريب وورش العمل :  -  

ورشات عمل  20مؤتمرات محلية ,  20,  70عدد ندوات   

افة  ,تنمية التصحر , تثبيت الكثبان الرملية , تشجيرالمناطق الج مجال االهتمامات العلمية : مكافحة -

حد من التغيرات الغابات ,قياسات الغابات ,تربة الغابات ,نظم تشجير ,بيئة الغابات, السبل الكفيلة  لل

دن وادخال المناخية وتقليل االحتباس الحراري ,  العمل مع منظمات المجتمع المدني في اطار تشجير الم

ع شجرية وشجيرية  والتشجيع على االقتصاد االخضر . انوا  

.  7009 –جامعة الموصل  –* رئيس اللجنة االمتحانية للمرحلة االولى   

          7/7002*اول سيدة تحصل على شهادة الدكتوراه في قسم الغابات  في جامعة الموصل 

. 7008كانون الثاني  77في  –جامعة الموصل  –*عضو لجنة اعداد دليل كلية الزراعة والغابات   

 \لب جامعة الموصل في جامعة ح –قسم الغابات  –* مشاركة بدورة تطبيقية لطالب المرحلة الثالثة 

.  7008سوريا  اب    

.7022في  –وزارة البيئة  –* تقييم دراسة حول واقع الغابات في العراق   

مات افظة نينوى بالتعاون مع منظ* القاء محاضرات حول التشجير وطرق الري في عدة قرى في مح

. 7008المجتمع المدني   

. 7022*  تقييم دراسة ) االثر البيئي والتجميلي للتشجير في مدينة بغداد ( امانة بغداد   

ن الثاني تشري –مجلة العلوم االرشادية  –* تقييم مقال ) نظرة على العوائل الغاباتية ( وزارة الزراعة 

7022   .  

عة بغداد وجامعة النهرين الدخال انواع شجرية وشجيرية جديدة في محافظة بغداد * العمل مع جام

,المشاركة في حملة  7021/ 2.تصميم حديقة عمادة كلية الزراعة جامعة بغداد والمساهمة في تنفيذها 

الشجار تشجير زراعة شجرة لكل طالب حملة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير ا

مليون ها في موقع كلية الزراعة جامعة بغداد بالتنسيق مع اصحاب المشاتل واعضاء جمعية الوزراعت

 شجرة 

شجير التنسيق مع كليات الزراعة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حملة ت

لوجية زراعة كنوالجامعات العراقية من موقع المسؤولية كرئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الحاضنة الت

 المليون شجرة  . 

ة واالرشاد *تقديم مقترح مفردات منهج مادة الغابات والتشجير لطلبة اقسام البستنة والوقاية والترب

. 7022واالقتصاد واالنتاج الحيواني الى رئيس لجنة عمداء كليات الزراعة  

سم وقاية بغداد والتنسيق مع ق*التعاون في مجال التشجير مع الشعبة الزراعية لديوان رئاسة جامعة 

الجادرية  النبات جامعة بغداد لمكافحة االصابات الشجار جامعة بغداد,باالضافة الى تحليل ترب مواقع

.2/7021الختيار انواع شجرية مالئمة  

نواع ون مع جامعة بغداد ,كلية تربية بنات ,علوم الحياة واهداءهم مجموعة من البذورالخاصةباالالتعا *

 الغابية                                      

    

 



 
 

 
 

 
 
 

 المشاركة في اللجان التالية : 

22/7022عضو لجنة انشاء حديقة عمادة كلية الزراعة جامعة بغداد  -  

2/7021شاء حديقة عمادة كلية الزراعةرئيس اللجنة المالية الن -  

  7021/ 28/8عضو لجنة االرشاد المرحلة الثالثة  -

انتاجية عضو اللجنة التحضيرية لورشة عمل )دور االرصاد الجوية الزراعية في مراقبة التصحر و  -

.20/7022االراضي(  

                                            7021/ 2/ 22عضواللجنة التحضيرية الحتفالية مكافحة التصحر  -

   2/7021عضو لجنة تاهيل مختبرات قسم مكافحة التصحر   

حث العلمي رئيس اللجنة الوزارية التنفيذية لمشروع زراعة المليون شجرة ,وزارة التعليم العالي والب 

2/20/7021,الحاضنة التكنولوجية   

  20/27/7021حدة لمكافحة التصحر في عضو اللجنة الوطنية الدائمة التفاقية االمم المت

 UNCCD 

في  عضو لجنة عمل مشتل مركزي النتاج الشتالت وزراعة االشجار حسب توجيهات السيد الوزير

77/22/7021  

لمليون حضور اجتماع الدائرة الفنية في وزارة البيئة النشاء حدائق على سطوح المباني عن جمعية ا

  2/7201شجرة 

ق الجامعة في طالب كلية الزراعة / الدورة التطبيقية الصيفية لالعتناء بحدائ مقترح تخصيص عدد من

2/7/7021  

حف القاء سيمنر )اشجار الغابات الخط الدفاعي االول للتقليل من التغيرات المناخية و الحد من ز

 الصحراء ( 

   . 22/22/7022المشاركة في دورة تعليم مستمر في 

  7022ل النباتية تقييم مقال نظرة على العوائ

جامعة دهوك,قسم الغابات. 7021مناقشة رسالة ماجستير  -  

. 7021/ 71/20مشاركة في المؤتمر الزراعي الثالث جامعة القاسم الخضراء  -  

. 0/7021مشاركة في المؤتمر العلمي الثاني جامعة دهوك   

و  22/7022ية لبة الدورة التطبيقسفرات علمية : مصاحبة الطلبة الى حديقة الزوراء المرحلة الثانية و ط

  27/7021و  9/7021

. 7021اب  77كتاب شكر من السيد عميد الكلية  -  

 كتب شكر عدد ثمانية من جامعة الموصل لغاية انتقالي الى مالك جامعة بغداد . 

 كتاب شكر من السيد عميد الكلية حول انشاء حديقة العمادة .

حة التصحر . اللجنة التحضيرية لالحتفال باليوم العالمي لمكافكتاب شكر من السيد عميد الكلية عن   

. 7022ورشة عمل في قسم مكافحة التصحر )دور االرصاد(  -  

. 7021تموز  29اشراف على الدورة التطبيقية الصيفية  -  

صلت مقترح للسيد الوزير أ.د. عبد الرزاق العيسى باربع محاور  مشروع زراعة المليون شجرة و ح -

  7021سبتمبر  2وافقة في الم

رئيسة اللجنة التنفيذية و مديرة المشروع . 7021اكتوبر  2امر وزاري  -  

ي مشروع تكليف هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء اللجنة التنفيذية )زراعة المليون شجرة ( ف -

  7021تشرين الثاني  20العراقية  تشجير الجامعات



 
 

 
 

 
 
 

.    20/22/7021ارة التعليم العالي تفرغ يوم واحد اسبوعيا في وز     

  7021مايس  22العالمي لمكافحة التصحر  مالسيد العميد ندوة علمية في اليوشهادة تقديرية من  -

  7021اكتوبر  2ورشة عمل دور االرصاد الجوية  –شهادة تقديرية من السيد العميد  -

امن اركة في مهرجان بغداد الدولي الثشهادة تقديرية من امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش عن مش -

  7021نيسان  72للزهور 

نظم المعرفة  شهادة مشاركة ورشة العمل التخصصية ) استراتيجية تطوير دور كليات الزراعة لتفعيل -

  7021تموز  22و  27و التقنية الزراعية نحو مفهوم الجامعة المنتجة ببرنامج ارشادي( 

لمتحدث الرسمي عنهاعضو جمعية المليون شجرة و ا -  

 عضو جمعية شجرة الحسين ممثلة عن محافظة بغداد -

 .  afakibrahem1963@gmail.com* البريد االلكتروني : 
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C.V 

 

 
 

 
 

Curriculum vitae 

 

Name : Afak Ibraheem Jumaa  

Title : Lecturer 

Speciality  : forestry Silviculture  

 

Certifications : 

 

Certificate  Year  University  

Ph.D. 2007 Mosul university 

MSc 2001 Mosul university 

Bachelor 1986 Mosul university 

 

Published Articles and researches : Two articles in university of mosul .  

Published Books including Translated : zero  

Conferences , Trainings and workshops attended : 10 meetings , 5 local conferences , 3 workshops .  

Scientific interests : combat desertification , fixing the sand dunes , afforestation , entry of new 

species , encouragement of the community to use the green economy and the economical issues that 

are related to forestry .  

stage / mosul university 2008  stHead of examination committee for the 1 

 

Member of the committee responsible for the preparation of the guide for the college of agriculture 

and forestry 2009 / Mosul university  

stage students , forestry department /  rdParticipation in training in Aleppo / Syria for the 3

university of Mosul 2009  

 

Giving lectures about afforestation in certain villages in Ninevah governorate in association with 

NGOs .  



 
 

 
 

 
 
 

 

Evaluation of a study about afforestation effect on Baghdad governorate in 2011 .  

 

Evaluation Article about the forestry trees families for the ministry of agriculture in 2015.  

 

Work with Baghdad and Al-Nahrain University to enter new species in association with Baghdad 

governorate in addiotion to suggestion of carrying out a project of botanical garden in AlNahrain 

university .  

 

8 Records of thanks .  

 

lady to achieve Ph.D degree in the department of forestry / college of forestry and  stThe 1

agriculture /Mosul university 2007  

 

E-Mail : afakibrahem63@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


