
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  

  ::  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية        
  

  نوري حمد ارزيك عويد الكبيسي نوري حمد ارزيك عويد الكبيسي         //م  م  ــــــــــــــــاألساألس  ..۱۱
  ۱۹٥۸۱۹٥۸//۸۸//۸۸االنبار / الرطبة / االنبار / الرطبة / : :   محل وتأريخ الوالدةمحل وتأريخ الوالدة  ..۲۲
  ذكــــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــــر   الجنس : الجنس :   ..۳۳
  االنبار / الرطبة / حي الحارة  االنبار / الرطبة / حي الحارة  : :   محل السكنمحل السكن  ..٤٤
    nnoooorrii__hhaammdd@@yyaahhoooo..ccoomm::  البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني  ..٥٥
    ۰۷۸۰۹٦٥٤۳۷۲۰۷۸۰۹٦٥٤۳۷۲          لهاتف:لهاتف:اا  ..٦٦
    

  ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات
  

  بكالوريوس علوم في الزراعة / قسم علوم التربة / جامعه الموصل بكالوريوس علوم في الزراعة / قسم علوم التربة / جامعه الموصل   ..۱۱
  ماجستير علوم التربة والموارد المائية / جامعه بغداد ماجستير علوم التربة والموارد المائية / جامعه بغداد   ..۲۲

  
  الوظائف التي شغلها : الوظائف التي شغلها : 

  تدريسي في قسمن علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعه االنبار تدريسي في قسمن علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعه االنبار   ..۱۱
  

  (ثالث بحوث) (ثالث بحوث)   البحوث المنشورة : البحوث المنشورة : 
واثره واثره   RRhhiizzoobbiiuumm  LLeegguummeeتاثير كاربونات الكالسيوم والمادة العضوية في نشاط لقاح تاثير كاربونات الكالسيوم والمادة العضوية في نشاط لقاح   ..۱۱

  في نمو حاصل الباقالء .في نمو حاصل الباقالء .
تاثير نوعيات مختلفة من المياه الجوفية في مدينة الرطبة غرب العراق في نمو وامتصاص تاثير نوعيات مختلفة من المياه الجوفية في مدينة الرطبة غرب العراق في نمو وامتصاص   ..۲۲

  بعض العناصر الغذائية لمحصول الذرة الصفراء .بعض العناصر الغذائية لمحصول الذرة الصفراء .
تاثير طريقة التخمير والتجهيز بالصخر الفوسفاتي في تدوير المخلفات العضوية الصلبة تاثير طريقة التخمير والتجهيز بالصخر الفوسفاتي في تدوير المخلفات العضوية الصلبة   ..۳۳

  للمنازل الى اسمدة عضوية .للمنازل الى اسمدة عضوية .
  ----            الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  ----:           :             المؤتمرات المؤتمرات 
  

    الدورات التي إجتازها :الدورات التي إجتازها :
  دورة طرائق التدريس / دورة الحاسوب دورة طرائق التدريس / دورة الحاسوب     ..۱۱

  (جيدة) (جيدة)         المؤهالت في مجال الحاسوب :المؤهالت في مجال الحاسوب :
  

  ----:          :            العضويةالعضوية
  المشاركه في النشاطات التي تقام في قسم علوم التربة والموارد المائية المشاركه في النشاطات التي تقام في قسم علوم التربة والموارد المائية     ::نشاطات أخرى نشاطات أخرى 

  (العربية واالنكليزية) (العربية واالنكليزية)   اللغات التي يجيدها :اللغات التي يجيدها :
 


