
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 باللغتين العربية واالنكليزية

 معلومات باللغة االنكليزية المعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 خليل جميل فرحاناسم : 
 1982-1-1المواليد :  

 khaleeljameel99@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 07826770186رقم التلفون : 

 

Name: khaleel jameel farhan 
Date of birth: 1/1/1982 

E-mail: khaleeljameel99@yahoo.com  
Phone: 07826770186 

 -الشهادات:
قسم علوم التربة –بكالوريوس علوم زراعية  -

راعة كلية الز - االنبارجامعة  –والموارد المائية 

2005  . 

قسم علوم التربة والموارد  –ماجستير علوم زراعية  -

 . 2012كلية الزراعة ،  – االنبارجامعة  –المائية 

 

قسم علوم التربة والموارد  –دكتوراه علوم زراعية  -

 . 2017كلية الزراعة ،  – االنبارجامعة  –المائية 

 

 

Certificates: 
 

- B.Sc. Agric. Sci. (Soil Sciences and Water Resources), 
Fac. Agric., Univ. of Anbar, Iraq, 2005. 
 
 - M.Sc. Agric. Sci (Soil and Water Sciences), Fac. Agric., 
Univ. of Anbar, Iraq, 2012. 
 
 - Agric. Sci (Soil and Water Sciences), Fac. Agric., Univ. 
of Anbar, Iraq, 2017. 

 

 المناصب التي شغلها 
 امتحانية   لجنة عضو

 مقرر القسم

 والموارد المائية علوم التربة  

 
 
 

Positions held 
Member of the Examinations Committee 
Department coordinator 
Soil Sciences and Water Resources 

 

 ثانيا: البحوث
محضر محليا تاثير بعض مكونات وسط االنتاج ال- -1

 pleurotus ostreatusفي انتاج العرهون المحاري 

العرهون  نتاجالتحسين مكونات الوسط المحلي  -2

وتقييم مخلفات  pleurotus ostreatusالمحاري 

 الوسط

مستوى التسميد العضوي ومستخلصاتها  تاثير -3

وتصريف المنقط  في جاهزية العناصر الغذائية وبعض 

 cucurbitaصفات النمو الخضري لنبات قرع الكوسا 

pepo l 
في  وتصريف المنقطاالسمدة العضوية  تاثير -4

بعض خصائص التربة الفيزيائية ونمو وحاصل 
 cucurbita pepo lقرع الكوسا 

 

Second: Research 
1- Effect of compos of same components which was 
localy prepaed on Oyster mushroom (pleurotus 
ostreatus ) production 
2- Improve the local components of the substrate to 
increase the production Oyster mushroom Pleurotus 
ostreatus and post- spent quality 
 3 - The effect of organic fertilize level, extract and drip 
discharge on the availability of nutrient and properties 
of Cucurbita  pepo L 
 4- The effect of organic fertilizers and drip discharge on 
soil physical properties, growth and production of 
Cucurbita  pepo L 

 ثالثا : المحاضرات 
 

 التربة مبادئ -1
 مبادئ احياء مجهرية  -2

 مساحة مستوية -3

Third : Lectures 
 

1- Soil principles 

2-  Principles of Microbiology 

3-  The plane surveying 
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 خصوبة التربة  -4

  كيمياء عضوية -5

                                                                                     تحليل تربة ومياه  -6

 

 

4-  Soil fertility 

5- organic chemistry  

6- Soil and water analysis 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 
 

Fourth :Participation in seminars and conferences 

 

 الدورات التدريبية
االخطاء الشائعة في اللغة العربية واصول  -1

 المخاطبة الرسمية 
 السموم في غذائنا -2

 

Training courses 

 1- Common errors in the Arabic language and 

the origins of the official address. 

 2-  toxins in our food 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 
 
 

 على الدراسات العليااللجان واالشراف 
 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 

 ( Jpgبصيغة   180×  180كل تدريسي يجلب صورة شخصية له  بأبعاد)  –مالحظة 

 ليس ضمن القائمة اعالهالوورد() يعني خارج ملف وتكون ضمن الفولدر الخاص  بالتدريسي 

 تكون كالتي:

 يملى االستمارة اعاله. -1

 يرفق الصورة الشخصية  -2

 يضع الملفين بفولدر ) ملف االسمارة ، وملف الصورة( -3


