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 ثانيا  : التدرج الوظيفي .

 تدريس الجامعي .ثالثا  : ال

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 مستمر-   2004 بغداد ةكلية الزراع 1

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
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 الموارد المائية تربة وال 2

 

 2016 استشعار عن بعد

 –تربة والموارد المائية ال 3

 دبلوم عالي

 

 2016 استشعار عن بعد
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 دبلوم عالي

 

 2016 نظم معلومات جغرافية

 2016 بيئة صحراوية مكافحة التصحر 5

 مستمر – 2016 استشعار عن بعد مكافحة التصحر 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 -2009 1993 كلية الزراعة م.مهندس زراعي 1

 2013- 2009 كلية الزراعة مدرس مساعد 2

   2016 – 2013 كلية الزراعة مدرس 3

   لحد االن – 2016 كلية الزراعة استاذ مساعد 4
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 مستمر-2013 لغة انكليزية لتصحرمكافحة ا 7

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامسا : 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تقييم األراضي لزراعة محصول الحنطة في جنوب العراق  1

 دبلوم عالي – باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

علوم التربة 

 والموارد المائية
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استتتخدام التغتتايرات الزمانيتتة فتتي نظتتم االستشتتعار عتتن بعتتد استتتخدام التغتتايرات الزمانيتتة فتتي نظتتم االستشتتعار عتتن بعتتد  2

والمعلومتتات الجغرافيتتة لرصتتد االراضتتي المتعرضتتة لعمليتتة والمعلومتتات الجغرافيتتة لرصتتد االراضتتي المتعرضتتة لعمليتتة 

 دبلوم عاليدبلوم عالي  -التجريف في مركز بعقوبةالتجريف في مركز بعقوبة

علوم التربة 

 والموارد المائية

2016 
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المؤتمر العلمي للتقانات الحديثة في االنتاج  1
 جامعة الكوفة –الحيواني والنباتي 

 مشارك كلية الزراعة 2013

دور وسائل االستشعار عن بعد في مراقبة  2
 التصحر وانتاجية المحاصيل الزراعية

 عضو كلية الزراعة 2014
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 عضو كلية الزراعة

 عضو كلية الزراعة  2015 اليوم العالمي لمكافحة التصحر  4

 حضور كلية الزراعة  2016 لعلوم التربة البرانامج الريادي 5

 حضور كلية الزراعة  2016 يوم التربة العالمي 6
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مشارك بدورة اللغة العربية للتدريسيين 
 2013الجدد

االشراف على مشروع مراقبة طقس محصول 

 الحنطة في وزارة الزراعة

مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين 
 2013الجدد

 

  Google scholar  2016  مشارك في دورة 

   2016مشارك في دورة اللجان االمتحانية 

  2006دورة نظم المعلومات الجغرافية 

  مقوم علمي لرسائل ماجستير

عضو لجان مناقشة لطلبة الماجستير والدبلوم 
 العالي

 

 

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة 

 . تطوير التعليم أووالمجتمع 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Relationship between NDVI and some 

soil physical properties in north of Iraq 

 2014 الهند

2  Application of Geographic 

Information System (GIS) and 

Digital ElevationModels (DEM) for 

Estimation Hydraulic Parameters of 

the Republic of Iraq 

 

 2015 الهند



 

 

 

 

 

 

 

3  Estimating Soil temperature from Air 

temperature in the North, Middle , 

West 

and South of  Iraq 

 2015 الهند

4  The use of inverse distance 

weighted (IDW) and fuzzy logic to 

estimate land       suitability by 

geographic information system (GIS) in 

south of  Iraq (2016). 

 

 

 2016 مصر

إستخدام تقانة االستشعار عن بعد لمراقبة حالة  5

 التغايرات الزمنيه لجيومورفولوجيه نهر دجلة

 

 2017 مجلة العلوم الزراعية

 The use of digital Elevationل 6

model(DEM) and GIS to produce 

some of Topographic maps in 

Mesopotamian plain, Baghdad-Iraq 

IJSR 2017 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

  نقابة المهندسين الزراعيينعضو . 

 عضو جمعية علوم التربة والمياه 

 

 

 

 عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.

كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 أو شهادة التقدير

 السنة نحةالجهة الما

 2013 جامعة الكوفة  شكر وتقدير 1

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2



 

 

 

 

 

 

 

 2015 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

المساعد العلمي لرئيس  شكر وتقدير 4

 جامعة بغداد

2015 

المساعد العلمي لرئيس  شكر وتقدير 5

 جامعة بغداد

2016 

عمادة كلية االدارة  شكر وتقدير 6

 قتصادواال

2016 

 2015 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 7

 2016 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 8

 2016 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 9

 2016 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 10

 2017 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 11

 2018 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 12

 2018 وزير البيئة شكر وتقدير 13

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: حادى عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 ثاني عشر :اللغــات . 
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Name:   Abdulghafour Ibrahim Hamad 

Specialization: Soil survey and classification\RS and GIS 

Position: college professor  

Scientific Degree: Assistant Professor. 

Work Address: College of Agriculture, Univ. of Baghdad. 

E-mail: abd_alkhafoor@yahoo.com 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1991  Agriculture          Baghdad B.Sc. 

2009 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2013 Agriculture Baghdad Ph.D. 

2005 Science Almustansyria Any other 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

1993-cont. Agriculture Baghdad 1 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2016-2004 computer All Departments. 1 

2016 Remote sensing Soil Dept. 2 

2016 GIS Soil Dept. 3 

2016 GIS( Advance)  Soil  Dept. 4 

2016 Desert Environment Desertification combat  

Dept. 

5 

From -To Workplace Career No. 

2009-  1993   College of  Agriculture Demonstrator 1 

2013 -  2009 College of  Agriculture Assis.  Lecturer 

  

2 

present-  2013   College of  Agriculture Lecturer 3 

   4 

   5 



 

 

 

 

 

 

 

- Cont. 2016 Remote sensing Desertification combat  

Dept. 

6 

2013-Cont. English Desertification combat  

Dept. 
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    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Departm

ent 

Thesis Title No. 

2016 Soil Land Evaluation for Wheat crop in south of Iraq by 

GIS 

1 

2016 Soil The use of temporal variability in Remote sensing and 

GIS for change detection of dredging lands in Baqwba 

Centre 

2 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بو

ستر 

ح

ضو

 ر(

Submitted research 

paper. 

University of 

Al-Kufa 

2013 Modern method for 

product plants and 

animals   

1 

Member University of 

Baghdad 

2014 The role of Remote 

sensing in Desertification 

monitoring 

2 

Member University of 

Baghdad 

2015 The role of 

Agrometeorological in 

Desertification combat  

3 

Member Baghdad.  2015 world Desertification 

combat day  

4 

presence Baghdad.  2016 Peer workshop for soil 5 



 

 

 

 

 

 

 

presence Baghdad.  2012-

2016 

world soil day  6 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Supervision of Wheat crop 

monitoring in ministry of 

Agriculture  . 

 

  

  

  

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1. 1 Relationship between NDVI 

and some soil physical 

properties in north of Iraq 

India 2014 



 

 

 

 

 

 

 

2. 2  Application of Geographic 

Information System (GIS) 

and Digital ElevationModels 

(DEM) for Estimation 

Hydraulic Parameters of the 

Republic of Iraq 

 

India 2015 

3.   Estimating Soil temperature 

from Air temperature in the 

North, Middle , West and 

South of  Iraq 

India 2015 

4.   The use of inverse 

distance weighted (IDW) and 

fuzzy logic to estimate land       

suitability by geographic 

information system (GIS) in 

south of  Iraq (2016). 

 

 

Egypt 2016 

5.  Using of Remote Sensing for 

Monitoring Geomorphological 

temporal changes for Tigris River in 

Baghdad City   

 

Iraqi Journal of Agric. 

Sciences. 

2017 

   Ninth,   Membership: 

  Member of Iraqi society of soil science  

  Member of Agriculture Engineers Association 

 .     



 

 

 

 

 

 

 

 Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2013 Dean of Agric. College-Al-

Kufa .  

Acknowledgement  1 

2014 Head of Baghdad University.  Acknowledgement 2 

2015 Head of Baghdad University.  Acknowledgement 3 

2015 Head. Assist. of Baghdad 

University.  

Acknowledgement 4 

2016 Head. Assist  of Baghdad 

University 

Acknowledgement 5 

2015 Dean of Agric. College. Acknowledgement 6 

2016 Dean of Administration and 

Economy. College-Baghdad. 

Acknowledgement 7 

2016 Dean of Agric. College. Acknowledgement 8 

2016 Dean of Agric. College. Acknowledgement 9 

2016 Dean of Agric. College. Acknowledgement 10 

2018 Dean of Agric. College. Acknowledgement 11 

2018 Ministry of Enviroment Acknowledgement 12 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 
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  2 

  3 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic. 

 English.    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


