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 حذيفة جاسم محمد  -االسم :
 5/7/1978المواليد : 

البريد االلكتروني : 
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Name: Huthaifa  Jaseem  Mohammed 
Date of birth: 5/7/1978 

E-mail: huthifaalani78@gmail.com 

Phone: 07814545074 

 -الشهادات:
قسم علوم التربة والموارد –بكالوريوس علوم زراعية  -

 . 2000كلية الزراعة  –جامعة االنبار  –المائية 

قسم علوم التربة والموارد  –ماجستير علوم زراعية  -

 . 2005، كلية الزراعة  –جامعة االنبار  –المائية 

 

م علوم التربة والموارد المائية قس –توراه علوم زراعية دك -

 2014كلية الزراعة  – النبارا جامعة – ري /فيزياء تربة –

 

 

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 Sciences (Soil physics- 
irrigation ) Fac. Agric, Univ. of Anbar, Iraq, 2014. 
 

 المناصب التي شغلها 
   امتحانية لجنة عضو

 مسؤول شعبة الوثائق  

 مسؤول الوحدة العلمية  

 
 
 

Positions held 
Member of the Examinations Committee 

Official records division 

Scientific Unit Officer  

 ثانيا: البحوث
بعض محسنات التربة في بعض الخصائص  تاثير -1

لتربة جبسية تحت نظام الري بالتنقيط ، مجلة الفيزيائية 

 مركز دراسات الصحراء ،جامعة االنبار.

تاثير بعض محسنات التربة في نمو وحاصل البطاطا تحت  -2

نظام الري بالتنقيط ، مجلة مركز دراسات الصحراء ،جامعة 

 االنبار.

رطوبي واستخدام مياه مالحة في بعض تاثير االجهاد ال -3

 للعلوم الزراعية  الخصائص الفيزيائية . مجلة جامعة االنبار

  49-37. عدد خاص )المؤتمر العلمي الزراعي الرابع( ص 

تاثير ملوحة مياه الري ومغنطتها واالستنزاف الرطوبي  -4

. مجلة العلوم الزراعية . 2015في نمو وحاصل البطاطا .

 . 60-49ص  2ددالع 13مجلد 

 

 

Second: Research 
1- the effect of some soil conditioner on some 
physical characters for gypsiferous under drip 
irrigation system ,journal of the center for desert 
studies, Univ. of Anbar. 
 2 - the effect of some soil conditioner on growth of 
potato yield under drip irrigation system ,journal of 
the center for desert studies, Univ. of Anbar. 
   
 3-the impact of soil auailable moisture depletion 
and used water salinity on some soil physical. 

Journal Univ. of Anbar agriculture science .37-

49. 

4- the impact of irrigation water salinity 

,water magnetization and soil available 

moisture depletuon percent on potato yield 

and growth.2015. journal Univ. of Anbar 

agriculture science. 13(2): 49-60. 



 ثالثا : المحاضرات 
مساحة مستوية , مبادئ تربة , ري , بزل , ري وبزل 

 , هيدرولوجي 

 

Third : Lecture 

Plane surveing , soil principles ,irrigation , 

drainage ,irrigation and drainage and 

hydrology  

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 

، كلية  11/2013/ 27-26العلمي الزراعي الرابعالمؤتمر 

 العراق  –جامعة االنبار  –الزراعة 

Fourth :Participation in seminars and 

conferences 
 
Fourth agricultural scientific conference 26-
27/11/2013 ,college of agriculture - Univ. of Anbar- 
Iraq 

 

 الدورات التدريبية
 

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 

 


