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 1/7/1952 المواليد

 كركوك / العراق  محل التولد 

 عراقية  الجنسية

 متزوج الحالة الزوجية

 7 عدد األطفال
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 استاذ مساعد اللقب العلمي

 علوم تربة ومياه االختصاص العام

 صيانة تربة ومياه االختصاص الدقيق

 صيانة تربة ومياه  االختصاص الحالي

 

 

 الشهادات

 البلد الجامعة تاريخ التخرج الشهادة

 العراق البصرة 25/06/1975 بكالوريوس علوم تربة ومياه

الواليات المتحدة  توسكيكي / الباما MS.C 31/12/1983الماجستير 

 االمريكية

 العراق البصرة Ph.D 26/10/1995الدكتوراه 

 

 المهارات

 كتابة قراءة المهارات

 ممتاز ممتاز اللغة العربية

 ممتاز ممتاز اللغة االنكليزية

   لغات اخرى

 

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 2005مايس  خمسة ايام االردن ادارة محميات طبيعية

 2004حزيران  ثالثة ايام االردن حماية االراضي الرطبة

الواليات المتحدة  تكنلوجيا مسح الترب

 االمريكية

  2011نيسان  اربعة عشر يوم

 

 األكاديميةالوظائف 

 الفترة إلى من الفترة من الوظيفة الحالية ( تبدأ)  الوظيفة

مدير مكتب االستشارات البحرية/ مركز علوم البحار/ 

 جامعة البصرة

 لحد االن 2016كانون الثاني /

مساعد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز للشؤون 

 العلمية

 2014االول / كانون  2014ايلول /

mailto:a_jalob@yahoo.com


 2014 2008حزيران/ لوجي البحريةورئيس قسم الجي

 2005 1999نيسان/ رئيس قسم المكننة الزراعية

 1997 1985ايلول/ مقرر قسم علوم التربة والمياه 

 

 

 

 

 النشاط البحثي

 تاريخ النشر اسم النشاط

 1995 العراق . اطروحة دكتوراهحركة وتثبيت الكثبان الرملية في منطقة شيخ سعد / محافظة واسط في 

 2000 تأثير بعض محصنات التربة في التعرية الريحية ونمو نبات الذرة الصفراء في التربة الرملية 

 2001 النامية في البصرة  (.Phoemix dactalifera Lتاثير تساقط الغبار على اشجار نخيل التمر )

 يميائية لثمار اشجار نخيل التمر تأثير تساقط الغبار في الصفات الفيزيائية والك

(Phoemix dactalifera Lالنامية في البصرة ) 

2001 

 2001 مستويات الغبار المتساقط في مدينة البصرة 

 2002 تقدير كمية منقوالت التعرية الريحية في مواقع من محافظة البصرة 

 2002 مصيدة حقلية لتقدير كمية الرمال المنقولة بالتعرية الريحية 

استخدام نفق الهواء في تحديد كمية التربة المفقودة بالتعرية الريحية بعد معاملتها بمحسنات 

 مختلفة 

2002 

 2005 تأثير التصحر في تدهور خواص الترب الزراعية في البصرة 

 2006 تجفيف االهوار واثره في زيادة معدالت الغبار في محافظة البصرة 

 2008 للترب الرملية في جنوب العراق مؤشرات التعرية الريحية 

تأثيرات محسنات التربة وارتفاع ومسافة المصدات عن خطوط الزراعة على نمو محصول 

 وانتاجيته   (Lycopersion esculentum    Millالطماطة )

2008 

 2008 تحضير وتقييم راتنجات بوليمرية كمثبتات للتربة ومكافحة التصحر 

التصحر وابعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية في العراق والعالم العربي )اصدارات  ضاهرة

 جامعة البصرة(

2008 

واقع التعرية الريحية والتصحر للتربة في جنوب محافظة البصرة ومؤشراتها وسبل السيطرة 

بعض الخصائص التوزيع العمودي لحجوم دقائق التربة المفقودة بالتعرية الريحية و -3عليها, 

 الكيميائية

2011 

 2011 تاثير طرق معالجة الطبقة الصماء بالحراثة العميقة في كفائة االستهالك المائي ونمو الشعير

 2011 تأثير طرق معالجة الطبقة الصماء في بعض الصفات الفيزيائية للتربة وانتاج الشعير 

Influence of soil amendment and micro - wind break on soil and crops. 1993 

Estimation of sand dune movement by application of soil wind erosion 

equation in Iraq   

1997 

Effect of phosphorus distribution in soil on growth and phosphorus 

uptake by corn plants  

1999 

Preparation and study of some polymeric blends as sandy soil stabilizer  2004 

Preparation and evaluation of new hydro gels as new fertilizer delivery 

system     

2006 

Preparation of new NBK polymeric slow – release fertilizers  2007 

The effect of vegetation on stream bank erosion of Shat Al Arab  river, 

south Iraq  

2009 

 2013 استخدام البعد الكسري للتعرف على درجات التصحر

 2013 تأثير استخدام الحراثة تحت السطحية في زيادة انتاج محصول الشعير

 2013 تاثير الملوحة والتسميد النايتروجيني على انتاجية نبات الطماطه

 2014 على جاهزية عنصر النايتروجين  تاثير الملوحة والتسميد النايتروجيني

 2014 التغيرات المكانية للتصحر في ذي قار

 2014 تأثير استخدام الحراثة تحت السطحية على االستهالك المائي لمحصول الشعير



 الجوائز والشهادات التقديرية

 الجهة المانحة تاريخ الشهادة

 البيئة السويدية منظمة حماية 2005مايس  مدرب ادارة محميات طبيعية

 جامعة مونتريال الكندية 2004حزيران  مدرب حماية وتأهيل االهوار

المؤسسة العربية للعلوم  2008اذار  تحضير وتقييم راتنجات بوليومرية 

 والتكنولوجيا / االمارات

 كهوران االمريكية برنامج زمالة  2011نيسان  تقنيات مسح الترب 

للتقنيات الحديثة في المؤتمر العلمي الثالث 

 االنتاج الحيواني والنباتي

 جامعة الكوفة 2013نيسان 

 جامعة القادسية 2014مايس  االثار االقتصادية لمشكلة التصحر بالعراق

االجراءات االحترازية لحفظ وحماية الوثائق 

 والمستمسكات الحكومية

 جامعة البصرة 2014اب 

 جامعة البصرة 2016كانون الثاني  ملوحة شط العرب بين التحدي والمعالجة  تاثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية اسم المادة

 دراسات عليا صيانة تربة ومياه متقدم

 دراسات عليا بيئة وانواء جوية متقدم

 دراسات عليا التصحر ومكافحته  

 دراسات اولية علوم تربة

 دراسات اولية جيلوجي

 دراسات اولية تساقط غبار

 دراسات اولية تصحر وصحاري

 دراسات اولية جيلوجيه بيئية

 دراسات اولية لغة انكليزية

 

 عدد االطاريح  او الرسائل على الدراسات العليا اإلشراف

 12 الماجستير

 2 الدكتوراه

اللجان العلمية في الجامعة ومركز علوم  مشكاركة

 البحار

7 

 24 مشاركة في لجان مناقشة طلبة الماجستير والدكتوراه

 

 المؤتمرات والندوات

 البلد التاريخ الندوة او المؤتمر 

المشاركة في ندوات مشكلة الملوحة وشحة الماء 

 لمحافظة البصرة 

 العراق 2010تشرين االول  

الندوة معالجة مشاكل التصحر في المشاركة في 

 المنطقة الجنوبية للعراق

 العراق  2010اب 

 العراق 2010تشرين الثاني  ندوة التراجع البيئي

 العراق 2007حزيران  مؤتمر علوم البحار

 العراق 2001/2002 مؤتمرات وزارة الزراعة



 العراق 2010/2008/2006 مؤتمرات البوليمرات االول والثاني والثالث

المؤتمر العلمي الثالث للتقنيات الحديثة في االنتاج 

 الحيواني والنباتي

 جامعة الكوفة 2013نيسان 

 جامعة القادسية 2014مايس  االثار االقتصادية لمشكلة التصحر بالعراق

االجراءات االحترازية لحفظ وحماية الوثائق 

 والمستمسكات الحكومية

 جامعة البصرة 2014اب 

 جامعة البصرة 2015 حزيران التباين المكاني للتصحر في جنوب العراق

 جامعة البصرة 2016كانون الثاني  تاثير ملوحة شط العرب بين التحدي والمعالجة 

 محافظة البصرة تشرين الثاني 2015 معالجة شحة المياه وملوحة شط العرب

 وزارة الموارد المائية 2015الثاني تشرين   معالجة ازمة المياه والملوحة في شط العرب

مناقشة انشاء السدة القاطعة على شط العرب وكذلك 

 مشروع القناة االروائية من بحيرة الرفاعي

 وزارة الموارد المائية 2015كانون االول 

 


