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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 باسم محمد كريم فرج :  مــاالس              

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  قسم  علوم التربة والموارد المائية \الزراعة  كلية....ـ  االنبارالعمل : جامعة... 

  :مدرس الدرجة العلمية:         تربة ومياه تلوث.التخصص 

 :قسم التربة والموارد المائية\كلية الزراعة  \جامعة االنبار \االنبار  –العراق . العنوان البريدي 

 :07905887798 نقال 

 يالبريد االكترون  :basim_kariem@yahoo. com. 

 : معلومات شخصية .2
 عراقيةسية : ـالجن                    االنبار والدة :ــمكان ال   
 - A12293184جواز سفر           1959 \12\23 خ الوالدة : ــتاري   

                                    5عدد األطفال :                       متزوج الحالة االجتماعية :  
 ة :لمؤهالت العلمياثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 1982 العراق صالح الدين البكالوريوس
 1985 العراق بغداد الماجستير 

 2016 العراق االنبار هالدكتورا
  تأثير استخدام مياه المجاري المعاملة على نمو الذرة الصفراء  :ان رسالة الماجستيرعنو

 وتلوث البيئة

  التدوير الحيوي للمخلفات العضوية المنزلية في مدينة اربيل : هالدكتورا عنوان أطروحة
 
 
 
 
 
 

 شعار الجامعة 

mailto:basim_kariem@yahoo.
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 المهام الرئيسية الفترة الزمنية

  إلى من
/ جامعــــة قســـم علـــوم التربـــة والميـــاه -كليـــة الزراعـــة تدريسي

 صنعاء
 تدريسي 1997\9\30 1991\10\1

 تدريسي 2000\9\30 1997\10\1 الزنتان / ليبيا -معهد العالي ألعداد المعلمين يسيتدر 

 رئيس قسم فني 2003\12\31 2000\10\1 شركة موكرياني اليمنية للتجارة والمقاوالت الهندسية استشاري

 رئيس قسم فني 2007\11\1 2004\1\1 شركة  بنتا للتجارة والمقاوالت الهندسية استشاري

مســــــــــــؤول.  مستمر 2007\11\20 / جامعة األنبارقسم علوم التربة والمياه -كلية الزراعة تدريسي
 حسابات

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اول /لتربة والمحاصيل الحقليةا 1997-1991الربيعي والخريفي  مبادئ تربة

 الرابع \والمياه  التربة  1997-1991 الربيعي عملي-أحياء مجهريه التربة

 ثالث\التربة والمياه 1997-1991الخريفي  عملي  -كيمياء تربة  

 الرابع\التربة والمياه 1997-1991 الربيعي عملي -تغذية نبات 

 ثالث\التربة والمياه 1997-1991الخريفي  عملي- خصوبة تربة

 ثالث\التربة والمياه 1997-1991الربيعي  عملي-اساسيات ري 

 اول معهد العالي للمعلمين 2000-1997الخريفي  كيمياء عامة

 ثاني معهد العالي للمعلمين 2000-1997الربيعي   كيمياء تحليلية

 ثاني تربة ومياه  2008-2007الربيعي              احياء مجهرية

 ثاني تربة ومياه 2017-2007الخريفي             عملي –لوث تربة ومياه ت

 

    : البحوث المنشورة .2
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

The effect of using Sana'a city sewage water ( Al-

Rawda area) on the concentraion of microelements and 

wheat plant 

Proceeding of the 

workshop on water 

resource manageent in 

Yemen 

 1998 منشور

تأأأثير ميأأاه مجأأاري مدينأأة الرمأأادي علأأى التلأأوث المايرروبأأايولجي للتربأأة 
 باعتماد دليل برتريا القولون الرلي

 2012 منشور الزراعية األنبار للعلوممجلة 

 2012 منشور وزارة التخطيطمجلة  نباراستخدام مياه المجاري في استدامة األراضي في محافظة األ

 -1حصر وفرز انتاجية النفايات الصلبة المنزلية والتدوير الحيوي لها 
  انتاجية ومرونات النفايات الصلبة وقابليتها للتدوير في مدينة اربيل

 2015 منشور جامعة ررميانمجلة 
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 تاريخ انعقادها مكان الدورة الدورات التي شارك فيها:. 3
 2010 هولندا دورة تنمية وانتاج الفطر الغذائي

 2011 شركة يورو ميك –ايطاليا  دورة معالجة المياه الكبريتية
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 44
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..55
 

  

  باسم محمد كريم فرجباسم محمد كريم فرج    الدكتورالدكتور    ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                      2017/  11/  18      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 الحيوية والمستقبل ،  األسمدةالفطر ، البيئة النظيفة ،  إنتاجالزراعة العضوية ، ثقافة  كتابات عامة

 قراءات عامة
 وصحف انترنيت وبرمجيات  وإداريةودينية   وأدبيةعلمية في االختصاص 

 

 أنشطة أخرى
 الرياضية واألنشطةالزيارات االجتماعية  لكال المناسبات ، والسفرات الدينية والسياحية 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 برامج في االختصاص،  برامج تمثيل البيانات ، برامج تحليل البيانات تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ات األجنبيةــــاللغ

 القراءة والمطالعة والسفرات والرياضة  اتـــــــــــوايــاله


