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  د. عبدالحليم علي سليمان   :   ـم ـــــــــاالســ

 مسح وتصنيف الترب :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –قسم علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة :    عنوان العمل

 alhialee2001@yahoo.com    تروني :كالبريد إالل

 

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 1981 الزراعة بغداد

 1984 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 1999 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــقسال ت

 1995 - 1985 مورفولوجي التربة التربة والموارد المائية 1

 تربة والموارد المائية ال 2

 

 لحد االن– 1990 ادارة التربة واستعماالت االراضي

تربة والموارد المائية ال 3

 دبلوم عالي –

 

 2016- 2013 ادارة التربة واستعماالت االراضي

والموارد المائية تربة ال 4

 الماجستير –

 

 لحد االن– 2008 مورفولوجي التربة المتقدم

5 
علوم التربة والموارد 

 المائية/الدكتوراه

 لحد االن– 2009 ادارة التربة واستعماالت االراضي

6 
علوم التربة والموارد 

 المائية/الدكتوراه

 مستمر – 2010 جيومورفولوجي التربة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تراسية التى المقررات الدثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  ـــ ـــ 1

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تقييم األراضي لزراعة محصول الحنطة في جنوب العراق باستخدام نظم  1

 لوم عاليدب – المعلومات الجغرافية

علوم التربة 

 والموارد المائية

2016 

 

 

 

 

 

استخدام التغايرات الزمانية في نظم االستشعار عن بعد والمعلومات  2

 -الجغرافية لرصد االراضي المتعرضة لعملية التجريف في مركز بعقوبة

 دبلوم عالي

علوم التربة 

 والموارد المائية

2016 

 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 مكان أنعقادها السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

شارك في عدة مؤتمرات محلية وعالمية في  1 حضور(
 مجال االختصاص

داخل وخارج  لحد االن– 1985
 العراق

 عضو ومشارك

دورة االستشعار عن بعد التي نظمها مجلس  2
 البحث العلمي

/تشرين 24- 12
 1985الول/ا

مجلس البحث 
 العلمي

 عضو

 16- 5  دورة التاهيل التربوي  3
 1987/ايلول/

 

 عضو جامعة بغداد

 GIS   8 -18دورة نظم المعلومات الجغرافية  4
 2008/اب/

 عضو عمان/االردن

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 / : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 :رىاالخ: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

االشراف على مختبر مسح وتصنيف التربة 
1985-2013 

المساهمة في اعمال مسح وتصنيف التربة لبعض 
 المشاريع الزراعية العراقية

  X-rayاالشراف على مختبر االشعة السينية 
 1999-1991في قسم التربة 

 

المساهمة في االستشارات العلمية الزراعية في 
ل االختصاص للمكتب االستشاري في كلية مجا

 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

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 ــــ ــــ ــــ 1

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

7    

8    

9    

10    

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

  نقابة المهندسين الزراعيينعضو . 

 عضو جمعية علوم التربة والمياه 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
لديه عدد من كتب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد كلية الزراعة 

 جامعة بغداد وعمادات كلية الزراعة في بعض الجامعات العراقية

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


