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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  محمد عثمان موسى محمد :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل 
 استاذ مساعد :الدرجة العلمية         اتتصنيف النب: التخصص  

 جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم الصرفة  –قسم علوم الحياة  :العنوان البريدي   
 50857550870: نقال 

 يالبريد االكترون  :eps.mohammed.o.musa@uoanbar.edu.iq 

 :معلومات شخصية  .0
 115141عراقية : سية ـالجن                    الرطبة : والدة ــمكان ال   
 A 10868972:جواز سفر             1/7/1490:  خ الوالدة ــتاري   
                                    3: عدد األطفال                     متزوج :الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 ول عليهاتاريخ الحص دولةــال عةــالجام درجةــال

 1487 العراق صالح الدين البكالوريوس
 1484 العراق صالح الدين  الماجستير 

 0550 العراق االنبار هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:                                            

  في العراق Boraginaceaeمن العائلة  Arnebia Forsskدراسة تصنيفية النواع الجنس 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 Caryophyllaceaeمن العائلة القرنفلية  .Silene Lدراسة تصنيفية مقارنة النواع الجنس 
 في العراق
 
 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 
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 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 العمل في المختبرات 7/10/1484 09/1/1489 جامعة صالح الدين بايولوجي. م
 نظري وعملي/ تدريس  00/10/0553 11/15/1441 جامعة االنبار مدرس مساعد
 تدريسي االن 07/1/0554 جامعة االنبار استاذ مساعد
  19/7/0517 19/1/0510 جامعة االنبار رئيس قسم 

 مسؤول إدارة المعشب لحد االن 19/7/0517 جامعة االنبار تدريسي
 :برات التعليمية واالهتمامات البحثية الخ: رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 علوم الحياة االولى/  0 النبات العام

 علوم الحياة الثالثة/  0+1 تصنيف النبات
 علوم الحياة   تشريح نبات

 الحياة علوم 1441منذ عام  مورفولوجيا نبات
 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 0

 التخصص             الفصل اسم المادة
 تصنيف نبات االول تشريح النبات المتقدم

 تصنيف نبات الثاني علم حبوب اللقاح
 امراض النبات كلية العلوم -الثاني تصنيف حياتي متقدم
 باتبيئة ن كلية العلوم –الثاني  تنوع احيائي نباتي

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
 رسالتي ماجستير فقط في تصنيف النباتات البرية  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 1
 جامعة االنبار –بحوث لمجالت العلوم الصرفه  3
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 بحوث للمجلة العراقية لدراسات الصحراء 7
 بحوث لمجلة االنبار للعلوم الزراعية  3
 (صالح الدين-تكريت -بغداد) من خارج جامعة االنباربحوث لمجالت  0
 
 : االهتمامات البحثية . 7
 . التوجه نحو دراسة نباتات الصحراء الغربية في العراق -1
 (الدراسة مستمرة) اصدار موسوعة نباتية خاصة مصورة بهذه المنطقة  -0
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر رعنوان المؤتم
 محاضرة 15/1/0554 قسم علوم الحياة الندوة التخصصية االولى

 بحثين 01/1/0513 مركز دراسات الصحراء البحث العلمي أساس التنمية الشاملة
 بحث 10/15/0513 جامعة بغداد العواصف الترابية وتاثيرتاها البيئية

 محاضرة 17/3/0510 مركز دراسات الصحراء المعوقات -اإلنجازات -األهداف
 : البحوث المنشورة: سادسا 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
 0550 مفرد العلوم والهندسة Arnebia hispidissimaالنوع 
 0551 مشترك العلوم والهندسة Echium rauwolfiiالنوع 
 0550 مفرد اسات الصحراءالمجلة العراقية لدر  Silene macrodontaالنوع 
 0558 مفرد المجلة العراقية لدراسات الصحراء Silene papillosaالنوع 

 0558 مشترك المجلة العراقية لدراسات الصحراء غرب الرمادي 48واحة الكيلومتر 
 0551 مفرد مجلة العلوم الزراعية  E. plantagineumالنوع 

 0558 مفرد لة العراقية لدراسات الصحراءالمج تسجيل جديد مع المعاملة التصنيفية
 0513 مشترك المجلة العراقية لدراسات الصحراء الرطبة -حبوب لقاح نباتات الفيضه

النباتات الطبية في ثالث مواقع من 
 الصحراء

 0517 مشترك مجلة العلوم الزراعية

 0519 مشترك ت الصحراءالمجلة العراقية لدراساتحليل الغطاء النباتي لوادي الصكر 
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 غرب االنبار
 :الكتب المنشورة  : ثامنا 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   اليوجد

   
   

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

 3رئيس لجنة الجرد السنوي لجنة حدائق الكلية عضو هيئة تحرير مجلة علمية
 9اللجنة االمتحانية لجنة الدراسات المسائية  7متحان الشامل لجنة اال

 لجنة احتفاالت يوم الجامعة  18لجنة مناقشة ماجستير 
 0لجنة الزي الموحد   7لجنة االمتحان التنافسي 

 0لجنة استالل البحوث   
 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 

 هاتاريخ انعقاد مكان الدورة اسم الدورة
تطوير الكادر التدريسي في 

 الثانويات
 مختبرات قسم علوم الحياة

0515 

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1/0/0554 مركز الحاسبة االلكترونية دورة الحاسوب
 0553 مركز طرائق التدريس دورة التاهيل التربوي 

   
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : ا عشرا عشراثنتاثنت
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      7102/  4/  9      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2002 العراق المعشب الوطني العراقي شكر وتقدير

 7/ شكر وتقدير  عدد 
 رئاسة جامعة االنبار

 العراق
1222-

2017 

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تاليف كتاب تنفيذ مشاريع بحثية ريادية مع الوزارة عن النباتات الطبية كتابات عامة

 (6)مراجعة الموسوعات النباتية لعدة دول  قراءات عامة

 العراق/ اصدار دليل النباتات البرية في الصحراء الغربية  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 مقبول -ضعيف  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية فقط ات األجنبيةــــاللغ

 وحفظها وتشخيصها الجوالت الحقلية وجمع النباتات البرية  اتـــــــــــوايــاله


