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 المؤهالت العلمية

 السنة               الكلية                  الجامعة                        الدرجة العلمية

 1976العراق             الزراعة               –بكالوريوس                         السليمانية 

  1979العراق             الزراعة                –ماجستير                           السليمانية 

 1990الزراعة                    المملكة المتحدة –الدكتوراه                  جامعة ريدنك 

 

 التدريس في الجامعات العراقية

 السنة                     الجامعة                            الكلية 

 1981 -1980السليمانية                                  الزراعة              

 1986 -1983صالح الدين                                            الزراعة

mailto:salman.essa.52@gmail.com


 لحد االن -1992بغداد                                                     الزراعة

 السليمانية                  تدريس واشراف دراسات عليا                            الزراعة

 

 ولية والعليا التي قمت بتدريسهاالمقررات الدراسية اال

 المادة                       القسم                            

     العامةعلوم التربة والموارد المائية             مبادىء التربة 

                 كيمياء التربةعلوم التربة والموارد المائية 

    علوم التربة والموارد المائية             معادن التربة 

    علوم التربة والموارد المائية             مشاريع بحثية 

         مكافحة التصحر                     كيمياء تربة 

           نوعية مياه                    مكافحة التصحر 

     دراسات عليا –علوم التربة والموارد المائية            معادن الطين المتقدم 

     دراسات عليا –علوم التربة والموارد المائية           غرويات التربة المتقدم 

     سات عليا درا –علوم التربة والموارد المائية            كيمياء التربة المتقدم 

 

 المناصب التي شغلها 

 1980 – 1986 .تدريسي في قسم التربة جامعة السليمانية 

 1986 – 1990 .بعثة لدراسة الدكتوراه في جامعة ريدنك / إنكلترا 

 1992 – عضو هيئة تدريسية في قسم التربة جامعة بغداد. لحد االن 

 2003 – 2008 .أمين مجلس كلية الزراعة جامعة بغداد 

 2004 – 2005    كلية الزراعة جامعة بغداد . –عضو لجنة الترقيات العلمية 

 2005 – 2009  .رئيس لجنة الترقيات العلمية / كلية الزراعة جامعة بغداد 

 2014 كلية الزراعة جامعة بغداد . –_ لحد االن  معاون العميد للشؤون العلمية 

 2016 كلية الزراعة جامعة بغداد . –_ لحد االن  معاون العميد لشؤون الطلبة وكالة 

 الدراسات العليا

  ( طالب دكتوراه في جامعات بغداد والسليمانية. 20االشراف على ) 

  ( طالب ماجستير في جامعة بغداد. 25االشراف على ) 

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

 تقدم لطلبة الدكتوراه والماجستيرة , غرويات التربة وكيمياء التربة المتدريس مواد معادن الترب 

 البحوث المنشورة

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

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

 



 الهيئات العلمية

 1986 –  . لحد االن عضو جمعية معادن الطين البريطانية 

 1998 – 2005 .عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية جامعة بغداد 

 2000 – عضو هيئة تحرير مجلة علوم التربة العراقية  / جمعية علوم التربة العراقية. لحد االن 

 2000  _2003  الطاقه الذريه العراقية .استشاري في وحدة بحوث التربة في منظمة 

 2007 – عضو الهيئة االستشارية لمجلة الفرات الزراعية / جامعة بابل. لحد االن 

 2008 – 2009 .عضو لجنة تقييم البحوث الريادية / دائرة البحث والتطوير / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2009 – الزراعية / جامعة القادسية.عضو الهيئة االستشارية لمجلة القادسية  لحد االن 

 2013 – عضو الهيئة االستشارية لمجلة كركوك الزراعية / جامعة كركوك. لحد االن 

 2013 – جامعة بغداد. عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية  لحد االن / 

 1976 -   . لحد االن عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

 المؤتمرات العلمية

  (10  مؤتمرات علمية دولية في كل من ) , تركيا واالمارات العربية المتحدة.بريطانيا ,االردن , مصر 

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

  (20 .مؤتمر علمي محلي داخل العراق ) 

 كتب الشكر والتقدير

بضمنها رئاسة جامعة بغداد والبصرة وبابل والقادسية والموصل ووزارة التعليم كتاب شكر وتقدير من جهات مختلفة  100اكثر من 

 العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومجلس النواب العراقي للجهود المبذولة في دعم المسيرة العلمية والتدريس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


