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 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 30/6/2005 كلية الزراعة جامعة بغداد

 University of الماجستير

Liverpool/UK 

Built Environment 11/12/2010 

 لدكتوراها

 

University of 

Reading/UK 

Environment 20/12/2018 

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

قسم التربة و الموارد  1

 المائية

 2010 عالقة التربة والماء بالنبات

قسم التربة و الموارد  2

 المائية

 2010 اساسياته وتطبيقاتهالري 

قسم التربة و الموارد  3

 المائية

 2010 الري والبزل

قسم التربة و الموارد  4

 المائية

 2018 التصحر

قسم التربة و الموارد  5

 المائية

 2018 1-انكليزي

قسم التربة و الموارد  6

 المائية

 2018 2-انكليزي
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 لطلبة الدراسات العلياسها يدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 / :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 السنة مكان انعقادها العنوان نوع المشاركة

Oral presentation  
Iraqi Cultural and Scientific Conference 

/University of Reading 
بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
15th Jul 2016 

Oral presentation  
SAGES Research Student 

Conference/University of Reading 
بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
12th May 2016 

Poster 
Doctoral Research 

Conference/University of Reading 
بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
18th Jun 2015 

Poster  
SAGES Research Student Conference 

/University of Reading 
بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
14th May 2015 

Poster) 
Doctoral Research 

Conference/University of Reading 
بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
01/July/2014 

Oral presentation 
SAGES Research Student 

Conference/University of Reading 

بريطانيا/جامعة 

 ريدنك
15/May/2014 

Poster Drought Assessment 2017 جامعة اوكسفورد 

Poster Drought Management-EGU 2017 فينا 

Poster Climate Change-AGU 2017 اميركا 

 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو ارتباط مع وحدة االعالم والعالقات 
 الثقافية

عضو لجنة في مشروع بناء خزانات 
المياه للمناطق الحدودية العراقية مع 

رئاسة  –حشد شعبي  –الهندسة العسكرية 
 اءالوزر

  ممثل القسم في وحدة االنترنت

http://www.icscr.org.uk/
http://www.icscr.org.uk/


 

 

 

 

 

 

 

  محرر في مجلة علوم التربة

  ممثل الكلية في لجنة االستاذ الزائر الدولي

-اعطاء دورات في وحدة التعليم المستمر
 جامعة بغداد

 

كلية -رئيس وحدة البعثات والعالقات الثقافية
 جامعة بغداد-الزراعة

 

  ممثل القسم عن مشروع المليون شجرة

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 ـــ ــــ ــــ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

  لعلوم التربةعضو المجلة العراقية 

 نات المياه للمناطق الحدودية العراقية مع الهندسة عضو لجنة في مشروع بناء خزا

 رئاسة الوزراء     –حشد شعبي  –العسكرية 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 شكر وتقدير 1
المركز االستشاري لنظم 

المعلومات والحاسبة 
 /جامعة بغدادااللكترونية

2008 

جامعة بغداد/كلية الزراعة/مكتب  شكر وتقدير 2
 العميد

2008 

جامعة بغداد/كلية الزراعة/مكتب  شكر وتقدير 3
 العميد

2010 

 2017 الملحقية الثقافية العراقية/لندن شكر وتقدير 4

 2017 لعراقية/لندنالسفارة ا شكر وتقدير 5

جامعة بغداد/كلية الزراعة/مكتب  تثمين جهود 6
 العميد

2018 

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


