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 السيرة الذاتية والعلمية
  

 أوالً: المعلومات الشخصية 
 

 

 

 

 

 

 ثانياً: الشهادات العلمية 

اسم الجامعة او المعهد   الشهادة العلمية

 المتخرج منة 

 سنة التخرج االختصاص الدقيق  االختصاص العام 

 البكلوروس 

جامعة الفرات 

األوسط/الكلية التقنية 

 المسيب

تقنيات التربة 

 والمياه 
 2012-7-25 تقنيات التربة والمياه 

 /جامعة القاسم الخضراء الماجستير 

 كلية الزراعة

التربة والموارد 

 المائية
 2016-3-18 تلوث التربة والنبات 

جامعة بغداد/ كلية علوم   الدكتوراه 

 الهندسة الزراعية

التربة والموارد 

 المائية
 2020-11-26 كيمياء التربة 

 

 اكرم عبد اللطيف محمد صالح م.د علي  باللغتين  االسم الرباعي واللقب

Lecturer Dr.Ali Akram Abdulateef 

 3/12/1987 محل وتاريخ الوالدة 

 الحلة  اسم الدائرة     هوية األحوال المدنية 

  رقم الصحيفة  رقم السجل  

شهادة   رقم شهادة الجنسية

 الجنسية

  رقم البطاقة الوطنية  رقم المحفظة 

                        المرتضى الثانيةالحي:           الحلةالقضاء:                        بابلالمحافظة:    عنوان السكن الحالي

   رقم الدار:                        رقم الزقاق:                 رقم المحلة:  

عنوان البريد  رقم الموبايل / 

 االلكتروني

07806877238 

 ali_akram87@environ.uoqasin.edu.iq 

 عنوان العمل الحالي 

 البيئية الصحة مقرر قسم /تدريسي فني/تدريسي/معيد/إداري

 جامعة القاسم الخضراء الجامعة

 البيئة كلية علوم  الكلية

 البيئة/ رئيس قسم البيئة  القسم

 كلية علوم البيئة / جامعة القاسم الخضراء / 2016-12-20 بالتعيين ة المباشر ومكان تأريخ 

 اللغة العربية واللغة االنجليزية  اللغات التي يجيدها 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة القاسم الخضراء 

 كلية علوم البيئة 

ة بيئ القسم   
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ً ثا  األلقاب العلمية : لثا

 تاريخ الحصول على اللقب  الشهادة: ماجستير/دكتوراه  اللقب العلمي

 2016-12-20 ماجستير  مدرس مساعد

 29/12/2019 دكتوراه  مدرس

 

 التي شغلها  الوظائف/المناصب: رابعا
 مالحظات  الفترة من /  إلى  مكان العمل الوظيفة/المنصب ت

1 
مسؤول وحدة ضمان  

 واألداء الجامعي الجودة 

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم 

 البيئة
25-2-2021 /  

 مقرر قسم الصحة البيئية 2
جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم 

 البيئة
2-3-2021/  

 رئيس قسم البيئة  3
جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم 

 البيئة

مستمر   7/3/2022

 الى االن
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : خامسا
 مالحظات  السنة الدراسية  المادة  القسم الكلية/المعهد-الجامعة ت

2 

جامعة القاسم  

كلية علوم  -الخضراء

 البيئة

 الكيمياء البيئية  البيئة

2016-2017 -

2018-2019 -

2020-2021 

 

2 

جامعة القاسم  

كلية علوم  -الخضراء

 البيئة

التلوث  

 البيئي
 كيمياء التربة البيئية 

2016-2017 -

2018-2019 -

2020-2021 

 

3 

جامعة القاسم  

كلية علوم  -الخضراء

 البيئة

الصحة 

 البيئية
  2020-2019 نوعية هواء

4 

القاسم  جامعة 

كلية علوم  -الخضراء

 البيئة

الصحة 

 البيئية
  2022-2021 تحليالت بيئية

5 

جامعة القاسم  

كلية علوم  -الخضراء

 البيئة

الصحة 

 البيئية
  2022-2021 علم التربة 

 في مجال التخصص   البحوث المنشورة: دساسا
 السنة محل النشر عربي/انكليزي -عنوان البحث ت

1 
Accumulation ability of the pepper plant 

(Capsicum annuum L.) for lead element in two 

different texture of soils 
 2015 مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

2 

Evaluation of Pollution of the Soils and Plants 

of Baghdad Governorate with the Elements of 

Lead and Cadmium 

 2019 المجلة العراقية لعلوم التربة

3 
EVALUATION OF SOILS BAGHDAD 

GOVERNORATE POLLUTION BY 

RADIOACTIVE ELEMENTS 

Plant Archives 2020 
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 التي شارك فيها والحلقات النقاشية  والدورات المؤتمرات والندوات العلمية والورش: سابعا

 االنعقاد مكان  العنوان ت

ورقة  -نوع المشاركة )بحث

- محاضر -عمل

 ( حضور -عضو/مشرف

 السنة

1 

A study of irrigation water 

pollution by some heavy metals 

in Baghdad governorate 

المؤتمر الدولي الرابع لعلوم  

الزراعة والتنمية المستدامة  

كلية الزراعة  –االفتراضي 

 جامعة القاسم الخضراء  –

 2021  بحث

2 

Calcareous and gypsum soils 

lead removal using tow-steps 

washing 

المؤتمر الدولي الرابع لعلوم  

الزراعة والتنمية المستدامة  

كلية الزراعة  –االفتراضي 

 جامعة القاسم الخضراء  –

 2021 بحث

 

 

 : إبداعات أو نشاطات حصل فيها على )جوائز/شهادات تقديرية/كتب شكر( ثامنا 

 

بالكثير من المؤتمرات   وحاصل على كثير  والحمالت التطوعية  والندوات  ولجانها  مشاركة 

 .والتقديرمن كتب الشكر  

 

 
 


