
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربيةا  -اوال :
 

  رياض عبد اللطيفاحمد  -االسم :
  1977-10-6المواليد : 

 waterlif_2005@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
  07817208565رقم التلفون : 

 

Name: Ahmed Riyadh Abdullatef 
Date of birth: 6/10/1977 

E-mail: waterlif_2005@yahoo.com 

Phone: 07817208565 

 -الشهادات:
التربة قسم علوم –بكالوريوس علوم زراعية  -

كلية الزراعة  –جامعة االنبار  –والموارد المائية 

2000 . 

قسم علوم التربة والموارد  –ماجستير علوم زراعية  -

 . 2005، كلية الزراعة  –جامعة االنبار  –المائية 

 

علوم التربة قسم  –دكتوراه علوم زراعية  -

كلية  – جامعة االنبار –كيمياء تربة – والمواردالمائية

 2016الزراعة 

 

 

Certificates: 
 

- B.Sc. Agric. Sci. (Soil Sciences and Water Resources), 
Fac. Agric., Univ. of Anbar, Iraq, 2000. 
 
 - M.Sc. Agric. Sci (Soil and Water Sciences), Fac. Agric., 
Univ. of Anbar, Iraq, 2005. 
 
 - PhD. Agric. Sci. ( Soil and Water Sciences), Fac. Agric, 
Univ of Anbar, Iraq, 2016. 
 

 المناصب التي شغلها 

 .لمدة اربع سنوات امتحانية لجنة عضو1-
عضولجنة التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة 2-

 جامعة االنبار.

عضو في مركز التسلم واالرشاد لمدة ثالث 3- 

 سنوات.
 

 
 
 

Positions held 
Member of the Examinations Committee 

 

 ثانيا: البحوث
توزيع المياه فوق وتحت سطح التنبؤ بتناسق  -1

التربة تحت نظام الري بالرش المحوري، المجلة 

 .2011/ 1/العدد3العراقية لدراسات الصحراء ، المجلد

أمتزاز الحديد المتماثل حراريا من مصادر مختلفة  -2

 زراعيةعلوم اللل االنبار ، مجلةللحديد في تربة كلسية 

 .2/2016/العدد14،المجلد،

حركيات مصادر مختلفة من الحديد في تربة كلسية  -3

 2016،  2العدد   /14المجلد 

 

 

Second: Research 
1- Prediction of surface and subsurface water 
distribution uniformities under center pivot system, 
Iraq Journal of Desert Studies,University of anbar.        
2-Adsorption isotherm of Iron from various sources in 
calcareous soil  / Al-Anbar Journal of Agricultureal 
Science - University of Anbar. 
 3- Kinetics of various Iron sources in Calcareous soil, 
Al-Anbar Journal of Agricultureal Science - University of 
Anbar. 

 ثالثا : المحاضرات 
 

Third : Lectures 
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كيمياء التربة ، تحليل تربة وماء ، استصالح االراضي 

 مساحة مستوية، معادن التربة ، 
Soil chemistry , soil analysis , Reclamation ,Soil 
Minerals.  

 المشاركات في الندوات والمؤتمراترابعا: 
 
 

Fourth :Participation in seminars and conferences 
 

 

 الدورات التدريبية
 دوره في طرائق التدريس . -1

 دورة لغة عربية . -2

Training courses 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 
 
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 

 ( Jpgبصيغة   180×  180كل تدريسي يجلب صورة شخصية له  بأبعاد)  –مالحظة 

 ليس ضمن القائمة اعاله) يعني خارج ملف الوورد(وتكون ضمن الفولدر الخاص  بالتدريسي 

 تكون كالتي:

 يملى االستمارة اعاله. -1

 يرفق الصورة الشخصية  -2

 يضع الملفين بفولدر ) ملف االسمارة ، وملف الصورة( -3


