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Personal Information 

Name : Mohmme Abd ALmnam Hassn محمد عبد المنعم حسن 

Date of Birth : 12/1/ 1978 12/1/1978 

Birth Plac: Al-Ramadi – Al-Anbar- Iraq  العراق -االنبار  –رمادي 

Gender : Male ذكر 

Marital status : Married with two children لديه طفالنمتزوج و 

Nationality: Iraqi عراقي 

Address  

 

 
 

Home : Al-Andolus - Al-Ramadi – Al-

Anbar- Iraq 

 ـاالنبار  ـرمادي  ـحي االندلس 

 العراق

Work : Water and Soil Resource 

Department /College of 

Agriculture/ University of Al-

Anbar/Iraq. 

 لتربة والموارد المائيةقسم ا

 ـنبار جامعة االـ  كلية الزراعة

 العراق

Fax:   :الفاكس    

Mobile : 009647817220201  009647817220201:  الجوال 

Mobile : 009647817220201 :009647817220201   الجوال 

E-mail address : maisalany@gmail.com  

Specialization: Water and Soil Resource ; Soil survey and soil classification  

 مسح وتصنيف الترب ـ التربة والموارد المائية: التخصص العام والدقيق

ACADEMIC QUALIFICATIONS 

ASSISTANT PROF.  

Ph.D. In Water and Soil Resource from College of Agriculture/ 

Al-Anbar University/Iraq. (Channel System 2013), with 

title of “.”. 

M.Sc. In Water and Soil Resource from College of Agriculture/ 

Al-Anbar University/Iraq. 2005, with title of “Effect of 

tillage and fertilization practies on some soil and yield 

properties under vegetable- legume regime in 

Mesopotamia ” 

B.Sc. In Water and Soil Resource from College of Agriculture/ 

Al-Anbar University/ Al-Anbar /Iraq. (2002). 
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PROFESSIONAL STATUS 

ASSISTANT PROF.  

LECTURER 

In Water and Soil Resource Dept., College of Agriculture/ Al-

Anbar University, 

Al-Anbar, Iraq. One undergraduate and four graduate courses 

(2010 till now). 

ASSISTANT LECTURER 

In Water and Soil Resource Dept., College of Agriculture/ Al-

Anbar University, 

Al-Anbar, Iraq. Three practical undergraduate courses (2005) 

DEMONSTRATOR 

In Water and Soil Resource Dept., College of Agriculture/ 

Al-Anbar University, Al-Anbar, Iraq. One practical 

undergraduate courses (2004-2005) 

 

PUBLISHED PAPERS 

 

 توزيع بعض النباتات الطبية في ثالث مناطق في الصحراء الغربية في العراق .1
 The distribution of some medicinal plants in three zone of weastren desert of 

Iraq. 

 

   ير مصنع سمنت كبيسة في الغطاء النباتي في المناطق المحيطةتأث .2

. Effect of Al-Qubasa cement factory on vegetation cover of it's surround 

regions. 

 

 صالحية مياه ابار بعض الواحات ضمن الصحراء الغربية في العراق لالستغالل الزراعي. .3
 

 
 تقييم االثر البيئي لبعض المصانع االنشائية في محافظة االنبار. .4
 

 تصنيف فلحية التربة لمشروعين في السهل الرسوبي غرب العراق. .5
 

لة البيدوجيومورفولوجية لتوصيف وتصنيف الحساسية البيئية للتصحر للمناطق المحيطة لبعض استخدام االد .6

 المصانع االنشائية في محافظة االنبار.

 

 

TEACHING EXPERIENCES 

UNDER  

GRADUATE 

COURSES 

1. Soil Pollution                                                        (تلوث تربة) 
2. Relations of Soil with Water and Plant ( والنبات الماءب لتربةا عالقات ) 
3. Soil ( تربة مسح ) 
4. Soil                                                                      اساسيات تربة)  ) 
                   صيلنة التربة .5
   تصحر التربة .6

   GISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية     ل .13
POST GRADUATE 1.                                           ( متقدم مسح التربة   ) 



COURSES 2. Organic fertilizers                                           ( الزراعة العضوية) 
3. Soil fertility and fertilizers واالسمدةخصوبة التربة                        (  ) 
4. Advanced Soil Chemistry.                                 ) كيمياء أراضي  متقدم ) 
5. Reclamation and cultivation of arid desert regions          ( استصالال  ورراعالة ااراضالي

 ( الصحراوية الجافة

COMPUTER  

SKILLS  

* Synergy computer courses (seven modules): 
1-Windows 2-Word 3-Excel 4-Power Point 5-Access 6- Internet user 
7- IT 
* I have the International Computer Driving License  (ICDL). 

 

LANGUAGES 1-Mother Tongue: Arabic.  2-Second Language: English.  

 

 دورات تنمـية القــدرات:

 

 ( طرائق التدريسمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وعنوانها )حضور الدورة التدريبية الخاصة بتن 

  حضور الدورة التدريبية الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وعنوانها )اإلتجاهات الحديثة فى

 التدريس(.

 بنظم المعلومات الجغرافية في مركز دراسات الصحراء / جامعة االنبارالدورة التدريبية الخاصة  المشاركة في 

(2006)  

 ( 7الحصول على دورات تدريبية متخصصة بالحاسب اآللي فى Modules بمركز ).معهد اللغات في االنبار 

  ضمن فعاليات الندوة المقامة في  الزراعة العضوية برنامج التحول الى المشاركة في القاء محاضرة بعنوان

 كلية الزراعة –جامعة كركوك 

 

 

 

 

 

 

 المجتمـع:اانشـطة المهنـية وخـدمة 

 

 .2008-2005 جامعة االتبار. –جمعية علوم التربة في قسم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة ـ عضو 1
 .2010-2008 جامعة االتبار –قسم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة عضة اللجنة االمتحانية في  ـ2
 .2015-2013 جامعة االتبار –كلية الزراعة  لتسجيل وشؤون الطلبةمدير شعبة  ـ3
 .التربة والموارد المائيةعلوم الثالثة والرابعة فى مجال  مرحلةنامج التدريب الصيفي لطالب الالمشاركة في بر ـ4
 ولحد االن. 2003 عضو نقابة المهندسين الزراعيين منذ عام ـ 5
 . ولحد االن 2007رابطة التدريسيين الجامعيين منذ عام عضو  ـ6
 .مكتب الرافديين لالستشارات الزراعية والتحاليل المختبرية ـ عضو 7
جامعة  –/ كلية الزراعة  قسم التربة والموارد المائية -االشراف على بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة  -8

 .االتبار
ة والمنعقد للمدة من المشاركة بالقاء بحث في المؤتمر العلمي ااول لمكافحة التصحر والذي أقيم في ورارة الزراع -9

18-19 /10/2017 . 
 

 

 

 أعمـال أخـرى:



 

لمرحلة التى يتم تدريسها لطالب ا تربةالقسم العملية لبعض مقررات والمشاركة في إعداد المذكرات النظرية  .1

 .ااولي بكلية الزراعة 

ثالثة بكلية الزراعـة فى لطلبة المرحلة ااولى والثانية وال وتاهيلهاالعلمية ختبرات المشاركة في تجهيز الم .2

 مجال:

 ـ كيميـاء البيئـة تغذيـة النبـاتـ 

 استصال  ااراضىـ  ـ علـوم البيئة ) نبـات(

 ـ أنشطة رراعيـة لبكالوريوسمرحلة ابحث التخرج ل ـ

 ـ التدريب الميـداني  ـ إستصال  ااراضي

 اضيـ أساسيات اار الفيزياء التطبيقية في الزراعة واارصاد الجويةـ 

 

لطالب مرحلة الدراسات العليا) الماجستير والدكتوراه( في  ختبرات العلمية وتاهيلهاالمالمشاركة في تجهيز . 3

 مجال:

 كيمياء أراضي متقدمـ ـ علوم البيئة ) نبـات ( ـ تغذية نبـات

 ـ خصوبة ااراضيتلوث ااراضي والمياهـ  متقدم خصوبة ااراضي ـ

 دراسات خاصة متقدم ـاسات خاصةدرـ  ـ تغذيـة نبـات متقدم

 ـ المشاركة في إعداد وحدة أرصاد جوية أسمدة ومخصبات ـ

 

 في مجموعة من اانشطة الزراعية المتنوعة منها:  :(الخبرة العملية ) الخاصة -4

والمناطق الصحراوية  محافظة االنباربمناطق  التشجيررراعة الثيل واإلدارة واإلشراف والتنفيذ لمشاريع  -

 لجافة.ا

 محافظة االنبار والتنفيذ لمشاريع إنتاج الحبوب ومحاصيل الحقل وإنتاج الفاكهة والخضروات بمناطق  واإلشراف اإلدارة  -

 والمناطق الصحراوية الجافة.

 


