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E-mail: abdalwhhab_2006@yahoo.com 
Phone: 07807972000 

 -:لشهاداتا

 1978بكالوريوس علوم زراعية / جامعة حلب/ 

 1997ماجستير علوم التربة والموارد المائية /جامعة بغداد/ 

 2002دكتوراه فيزياء تربة / ري/ جامعة بغداد/ 

 2006أستاذ مساعد: 

 2012أستاذ : 

Certificates: 

-B.Sc.Agric.Sci. University of Aleppo / 1978 

-Master of Soil Science and Water        

Resources, University of Baghdad, 1997. 

-Ph.D in soil physics / irrigation / University of 

Baghdad . 2002. 

-Assistant Professor:2006. 

- Professor: 2012 

 المناصب 

 2005-2004علوم التربة والموارد المائية مقرر قسم 

 2004-2003مقرر للدراسات العليا 

 2008-2004مدير التسجيل  

 مستمر -2017رئيس لجنة الترقيات 
 

Positions held 

- Rapporteur of the Department of Soil 

Science and Water Resources 2004-2005. 

- Rapporteur for Graduate Studies 2003-

2004 

- Director of Registration 2004-2008. 

Chairman of the Promotions Committee-  

 ثانيا: البحوث

 بحثا منشوراً  20

 
 

Second: Research: 

- 20 published research 

 

 :التدريبية الدورات
 محاضر لثالث دورات حول أنظمة الري الحديثة

 

training courses:- I am a teacher of three courses 
on modern irrigation systems. 

 ثالثا : المحاضرات 
 الدراسة األولية:

 ري  -1

 عالقة التربة بالماء والنبات  -2

 الدراسات العليا:
 أوالً: الماجستير

 إدارة المياه  - 1

 1ري متقدم  – 2
 1فيزياء تربة متقدم  – 3

 :ثانياً : الدكتوراه
 

 2ري متقدم  – 1
 2فيزياء تربة متقدم  – 2

  
 

Third : Lectures 

- - Primary study: 

- 1- irrigation 

- 2- Soil relationship with water and 

plants. 

- graduate studies: 

- First: Masters: 

- 1 - Water Management. 

- 2 -Advanced Irrigation 1. 

- 3 - Advanced Soil Physics 1. 

- Second: Doctorate: 

- 1 - Advanced Irrigation 2. 

2 - Advanced Soil Physics 2.-  

 Fourth :Participation in seminars and رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات

conferences 



مشارك في مؤتمر الموارد المائية المنعقدد فدي بغدداد  -

 .2002عام 

مشددارك فددي ندددوة مركددز دراسددات الصددحراء المنعقددد  -

 .2007في جامعة األنبار عام 

والميدداه / كليددة مشددارك فددي ندددوة قسددم علددوم التربددة  -

 . 2009الزراعة / جامعة األنبار . 

مشارك في مؤتمر مركز دراسات الصحراء / جامعة  -

 . 2009األنبار .

مشارك في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة فدي  -

 2010جامعة األنبار 

المنعقد الرابع مشارك في مؤتمر العلوم الزراعية  -

 .2013في جامعة األنبار عام 

 
 

- Participated in the conference of water 

resources held in Baghdad in 2002. 

- - Participated in the symposium of the 

Center for Desert Studies held at 

Anbar University in 2007. 

- - Participated in the symposium of the 

Department of Soil and Water Sciences 

/ Faculty of Agriculture / Anbar 

University. 

- - Participated in the conference of the 

Center for Desert Studies / Anbar 

University 2009. 

- - Participated in the third scientific 

conference of the Faculty of 

Agriculture, Anbar University 2010. 

- Participated in the fourth agricultural 

sciences conference held at Anbar University in 

2013 

 خامسا: اخرى 
 :عضوية النقابات

انتسبت إلى نقابة المهندسين الزراعيين فدي سدورية  -

 . 1978بنفس العام 

وم أحددد األعضدداء المؤسسددين للجمعيددة العراقيددة لعلدد -

 (. 2002التربة في بغداد ) عام 

انتسبت إلى نقابة المهندسين الدزراعيين فدي العدرا   -

 وأحمل لقب استشاري حاليا . 1999عام 

 
 اللجان واالشراف على الدراسات العليا:

 – 2013مقرر لجنة الدراسات العليا بنفس القسم  -

2014. 

رئيس وعضو في العديد من لجان المناقشة لرسائل  -

 الماجستير وأطاريحالدكتوراه .

 ( رسائل ماجستير 5اإلشراف على )  -

 ( أطاريح دكتوراه  4اإلشراف على )  -

 

Fifth: Others 

  Membership of trade unions: 

- Joined the Association of Agricultural 

Engineers in Syria in 1978. 

- One of the founding members of the Iraqi 

Association of Soil Sciences in Baghdad (2002). 

- I joined the Syndicate of Agricultural 

Engineers in Iraq in 1999 and I hold the title of 

consultant currently. 

 

Committees and supervision of graduate 

studies: 

- Rapporteur of the Graduate Studies 

Committee in the same section 2013-2014. 

- Chairman and member of several discussion 

committees for master's and doctoral 

dissertations. 

- Supervising (5) Master's Thesis. 

-Supervision of (4) Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2017)السيرة الذاتية 

 

 المهارات:
تصنيع ناضحات اسمنتية  )حاصل على براءة اختراع   -

 . (2010)(ألغراض الري

      1980  -1979عام  مديراً لمشروع دواجن خاص -

. 

 Surge )صممت وصنعت جهاز الري الموجي )  -
Irrigation وحاز على الجائزة العلمية )نوع ب عام

2000.) 
صممت وصنعت منظومة الري بالتنقيط المتحرك  -

(Moving Drip Irrigation وحصلت على كتاب)

 .2012شكر لإلبداع من وزير التعليم العالي عام 
 .2009حاصل على شهادة كفاءة في الحاسوب في   -

 
 

Skills:      
- I am a patent holder (manufacturing cement maturation 
for irrigation)2012. 
1980.- Director of a private poultry project in 1979- 
- I designed and manufactured the Surge Irrigation and 
won the scientific award (Type B in 2000). 

- I designed and manufactured a system of moving drip 
irrigation and got a letter of thanks for creativity from the 

Minister of Higher Education in 2012. 

- I got a computer proficiency certificate in 2009.. 


