
 الذاتية لعضو هيئة تدريس السيرة-الجودة واالعتماد -األنبارجامعة 

 

 CVالذاتية السيرة 
  واثب شكري شاكر حمود النعيمي االســم: 

 معلومات عامة   أوال:
 الـعـنــوان  -1

 كلية الزارعة -األنبارجامعة  العمل: 

 مائية      الموارد التربة و ال االختصاص: علوم 
 أستاذ مساعدالدرجة العلمية:     

   07906965725 نقالال رقم - :العنوان البريدي  
  alnuaymy_76@yahoo.comاإللكتروني: البريد  

 معلومات شخصية- 2              

 قي  ار ع الجنـسية:     11/8/1976 الوالدة:حديثة    تاريــخ  \ األنبار الــوالدة:مكان 

 4: عدد األطفال      االجتماعية: متزوجالحالة            A1939981 جواز سفر:   

 
  العلمية:المؤهالت  :ثانيا  

 تاريخ الحصول عليها   الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1999 ق  ار الع األنبار   البكالوريوس

 2001 ق  ار الع األنبار   الماجستير  

 2013 ق  ار الع األنبار   الدكتوراه

 
تأثير طريقة إضافة زيت الوقود في بعض الخصائص الفيزيائية للتربة واالستهالك المائي وحاصل  :عنوان رسالة الماجستير

 فستق الحقل  
   األنبار ت لمحافظة اتقييم ثباتية التجمعات وعالقتها ببعض مكونات التربة في أعالي حوض الفر  :الدكتوراهعنوان أطروحة 

 
 :الوظيفيةت ار ب: الخلثا  ثا

 المهام الرئيسية الفترة الزمنية   مكان العمل الوظيفة
 والبحث العلمي التدريس إلى مستمر 2002 من    األنبارجامعة \كلية الزارعة  تدريسي

 
   

 تعليمية واالهتمامات البحثية ت الار الخب :بعا  را



 الذاتية لعضو هيئة تدريس السيرة-الجودة واالعتماد -األنبارجامعة 

 

 )المحاضرات( )البكالوريوس( األوليةالدارسات تدريس المواد في   -1

 
 التخصص   اسم المادة ت التخصص   اسم المادة ت
 التربة  تسوية وتعديل أراضي  7 التربة المساحة   1
 التربة الري   8 الثروة\المحاصيل \البستنة  المساحة   2
 التربة فيزياء التربة   9 البستنة \التربة  الرسم الهندسي 3
 التربة البزل 10 التربة   تطبيقات في الحاسوب 4
 المحاصيل \البستنة  الري والبزل 11 التربة   تطبيقات في الحاسوب 5
 التربة تقانات نظم ري 12 البستنة\ التربة مبادئ تربة   6

 التربة عالقة تربة بالماء والنبات 13   

 
 
 
 

 العليا المواد في الدارسات  تدريس-2

 
 التخصص   اسم المادة ت
 التربة متقدم فيزياء التربة 1
 المحاصيل  \التربة   تطبيقات في الحاسوب 2
 التربة    تطبيقات في الحاسوب 3
 التربة مواد اختيارية  4

 
 و طالب ماجستير رسالة ماجستير : والدكتوراهعلى رسائل الماجستير  اإلشراف

 ا  ثبح 20أكثر من تقييم البحوث:  
 مهتم ببحوث فيزياء التربة  البحثية:االهتمامات  
 العلمية:المتخصصة والندوات  المؤتمرات خامسا: 
 

 المشاركة    طبيعة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 باحث 2002 الزراعيةالبحوث  المؤتمر العلمي الثامن لهيئة التعليم التقني 

 محاضر 2012 وازرة الزراعة ندوة في وازرة الزارعة  
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 المنشورة:البحوث  سادسا: 
 السنة   الحالة لمجلةا البحثعنوان  ت
تأثير طريقة إضافة زيت الوقود في بعض الخصائص الفيزيائية للتربة  1

 واالستهالك المائي وحاصل فستق الحقل
المؤتمر العلمي 
الثامن لهيئة التعليم 

 التقني  

 2002 منشور

طريقة ومستويات إضافة زيت الوقود على بعض المثبتات  تأثير 2
 والفسيولوجية لنبات فستق الحقل Arachis hybogeal المورفولوجية

 2004 منشور العلوم والهندسة   

للعلوم  األنبارمجلة  استجابة الحنطة للتسميد العالي في الترب الجبسية تحت أنظمة الري بالرش 3
   الزراعية

 2004 منشور

المائي كمحسن للتربة في بعض الخصائص  استخدام نبات الشنمبالن تأثير 4
 لمدينة الرمادي   األمطارليا تحت ظروف االفيزيائية وحاصل نبات البز 

للعلوم  األنبارمجلة 
   الزراعية

 2004 منشور

 إثرالحاصلة في بعض خصائص التربة الفيزيائية ونمو النبات  التغيرات 5
 إعادة تدوير المخلفات الورقية في التربة  

للعلوم  األنبارمجلة 
   الزراعية

 2007 منشور

بعض محسنات التربة في بعض صفات النمو الخضري والثمري لنبات  تأثير 6
 الباميا 

للعلوم  األنبارمجلة 
   الزراعية

 2007 منشور

تحسين بعض  الشنمبالن فيمخلفات الورق الصناعي ومسحوق  تأثير 7
 Ceratophlam خصائص التربة الفيزيائية ونمو وحاصل الباميا

demersem L. 

 الزراعيةمجلة العلوم 
    العراقية

 2008 منشور

المائي كمحسن للتربة في  ونبات الشنمبالناستخدام زيت الوقود  تأثير 8
 األمطارليا تحت ظروف ابعض الخصائص الفيزيائية وحاصل نبات البز 

 لمدينة الرمادي  

 الزراعيةمجلة العلوم 
    العراقية

 2009 منشور

البزاليا في حل نمو مختلفة من عمر نبات اتقليل كميات مياه الري لمر  تأثير 9
 الحاصل وكفاءة االستعمال  -1

مجلة جامعة تكريت 
    الزراعيةللعلوم 

 2009 منشور

الجهاز المركزي  الري ألغراض إسمنتيةتصميم ناضحات ماء  10
للتقييس والسيطرة 

 النوعية

 براءة
 اختراع

2010 

استخدام زيت الوقود في بعض الخصائص الفيزيائية وحاصل نبات  تأثير 11
 لمدينة الرمادي األمطارليا تحت ظروف االبز 

 العراقيةالمجلة 
   الصحراءلدارسات 

 2012 منشور

استدامة -1العراق غرب  الصحراويةباتية تجمعات بعض الترب ثتقييم  12
 التجمعات   

للعلوم  األنبارمجلة 
   الزراعية

 2013 منشور
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 ببعض العالقة-2العراق غرب  الصحراويةباتية تجمعات بعض الترب ثتقييم  13

 صفات التربة
للعلوم  األنبارمجلة 

   الزراعية
 2014 منشور

واثب شكري شاكر وعلي موفق صالح األلوسي، تأثير حقن النعيمي،  14
 للتربةمستخلص المخلفات العضوية في التربة في بعض الصفات الفيزيائية 

مجلة األنبار للعلوم 
 الزراعية

 2016 منشور

 
 ال يوجد : امنا : الكتب المنشورة ث

 : عضوية اللجان تاسعا:
 على مستوى القسم   على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجنة الجرد واالستالم سكرتير تحرير مجلة األنبار للعلوم الزراعية 
 امتحانيةلجنة   

 

 التدريبية التي نفذها الدورات عاشرا:
 تاريخ انعقادها مكان الدو ر ة اسم الدورة

 2002 كلية الزراعة  تطبيقات في الحاسوب

 2017 رئاسة الجامعة دور جدولة الري 
 

 التي شارك فيها:   الدوراتال يوجد   حادي عشر:   
 تاريخ انعقادها مكان الدو ر ة اسم الدورة

 2002 جامعة الموصل   دورة في التخطيط والمتابعة  

 2005   األنبارجامعة \كلية التربية  ئق التدريس  ار دورة في ط

 2005 بغداد-المركز القومي  دورة تطبيقات في الحاسوب  

 2009 الجامعة   التراثكلية  دورة في اللغة اإلنكليزية  

 2012 األنبارجامعة  \كلية الحاسوب  دورة تطبيقات في الحاسوب  

 2012 األنبارجامعة  \كلية الحاسوب  دورة في برنامج العروض التقديمية 

 2012  األنبار جامعة  \مركز تكنلوجيا الحاسبات  IC3 دورة في قيادة الحاسوب

 : إضافيةثنتا عشر: معلومات ا
 الجوائز والتقدير -1

 السنة البلد  الجهة المانحة  نوع الجائزة أو التقدير 
 2003 العراق كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير    

 2004 العراق كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير    

 2005 العراق رئاسة جامعة األنبار كتاب شكر وتقدير    

 2010 العراق األنباررئاسة جامعة  كتاب تثمين جهود 
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 2010 العراق كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير    

 2011 العراق وزارة التعليم العالي جائزة يوم العلم  

 2012 العراق رئاسة جامعة األنبار كتاب شكر وتقدير    

 2014 العراق رئاسة جامعة األنبار كتاب شكر وتقدير    

 2015 العراق رئاسة جامعة األنبار كتاب شكر وتقدير    

 2015 العراق كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير    

 2016 العراق كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 

 2017 العراق  كلية الزراعة  كتاب شكر وتقدير

 


