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 �شیر علي �شیر دمحم النعمة االسم الر�اعي و اللقب:
 الشهادات:

 -�ل�ــة العلــوم -مــن جامعــة الســل�مان�ة )1979-1978(ال�كــالور�وس عــام  -1 
 فرع الن�ات -قسم علوم الح�اة 

قســم  -�ل�ــة العلــوم -مــن جامعــة صــالح الــدین )1982(الماجســتیر عــام  -2
 علوم الح�اة

 عنوان األطروحة: - االختصاص بیئة مائ�ة 

A Study on the Limnology of Tigris and Euphrates River)( 

 قسم علوم الح�اة -�ل�ة العلوم -من جامعة الموصل )2004(الد�توراه عام  - 3           
 عنوان األطروحة: -االختصاص تصن�ف حزاز�ات                  
 (دراسة �عض الحزاز�ات من مناطق مختلفة في شمال العراق) 
 

 الوظائف و المراتب العلم�ة:
قسـم علـوم  -�ل�ـة التر��ـة -في جامعة صالح الدین 4/1984/ 14أول تعیین �مرت�ة مدرس مساعد في  •

 الح�اة.
 .           )17/9/1990(ار�خ حصلت على مرت�ة مدرس بت •
 .)1990(قسم علوم الح�اة عام  -�ل�ة العلوم -جامعة الموصل  إلىنقلت  •
 ).9/2/1996(حصلت على مرت�ة أستاذ مساعد بتار�خ  •
 4/8/2009ولغایة  26/9/2007شغلت منصب مقرر القسم للفترة من  •
 

 النشاط العلمي:
 :وتأل�ف الكتبة ـترجم -1

وقــد تــم ط�عــه فــي  .وان بهــاردواج �تــاب (م�ــادئ علــم البیئــة) لمؤلفــه بــر�ج �و�ــالالمشــار�ة بترجمــة  -أ
 ).1991مط�عة جامعة صالح الدین عام (

 المشار�ة بتأل�ف �تاب  -ب
The invasive Potamogeton species in Tigris River below Mosul dam 

  LAMBERT Academic Publicationم��ع ال��دكتورة م��ي ط��ھ الوت��ار وق��د قام��ت دار النش��ر 
 .2018بنشره عام 

تألیف كتاب (مجموعة الحزازیات مع فصل خاص ع�ن الحزازی�ات العراقی�ة) وق�د قام�ت دار اب�ن  -ج
 .2019األثیر للطباعة والنشر التابعة لجامعة الموصل بنشره عام 

 وث:ـــال�ح -2
1- A study on the distribution of algae in thermal springs in Nineveh_Iraq 



    B. A. Basheer Al-Ni'ma And B.K. Maulood. 
    Journal Ibn Al-Haitham Volume 3  No.1 : pages 33-41 (1992). 

2- New records of Liverworts from Mosul Iraq. 
B. A. Basheer Al-Ni'ma. 
Journal of Education And Science, Volume 20: pages36-44 (1994). 

3-Evaluation of Two purification plants and suitability of their water for    
drinking at Mosul. 
B. A. Basheer Al-Ni'ma; S. M. Al- Qaddo and G. A Nassori 
Journal of Education and Science, Volume 23: pages 83-93 (1995). 

4- Self-purification process of Al-Salmani water resources. 
M. H. Mustafa; S. M. Al-Qaddo and B. A. Basheer Al-Ni'ma 
Journal Al-Rafidain Engineering,Volume 4 ,No.3: pages 16-19 (1996). 

 ).1994بیبلوغراف�ة حصر�ة �المنشورات عن نهر دجلة داخل العراق لغا�ة ( -5
 نعمة�شیر علي �شیر ال     
).نشـرت مقدمـة ال�حـث 1996(  9-5مجلة هندسة الرافدین،المجلد الثالث ، العدد الرا�ـع : الصـفحات     

 صفحة. )75فقط ألن ال�حث الكامل تر�و عدد صفحاته عن (

 6- Evaluation of some water resources at Al-Jaren location in Mosul– Iraq. 
M. H. Mustafa ; B. A. Basheer Al-Ni'ma  and S. M. Al-Qado. 
The Scientific journal of Tikrit university (Engineering science) Volume 4 
No.1 : pages 82-95 (1997). 

 تأثیر شحه التساقط المطري في نوع�ة م�اه نهر دجلة ضمن محافظة نینوى. -7
 و عمار غانم الد�اغ. �شیر علي �شیر النعمة و غادة آبلحد نصوري      
 ).2000( 94-79مجلة أ�حاث البیئة والتنم�ة المستدامة المجلد الثالث العدد الثاني: الصفحات      

 نوع�ة الم�اه الجوف�ة الكبر�ت�ة في محافظة نینوى. -8
 عبد المنعم دمحم علي �نة و �حیى داود المشهداني و �شیر علي النعمة    

  )2001تشر�ن األول ( 24-23ل�ة العلوم في الجامعة المستنصر�ة. المؤتمر العلمي الخامس لك

9- Check List of Iraqi Bryoflora 
     Basheer Al;I Al-Ni’ma &   Abdul Husain Alkhay’yat 

Bulletine of the Iraqi Natural History Museium,Volume 9, No. (3):7-18 
(2001). 

 .العراق –وى نفي ال�حیرة التنظ�م�ة لسد الموصل في محافظة نی الهائمات الن�ات�ة ومغذ�اتها-10
 �شیر علي �شیر النعمة  و فتحي عبد هللا المندیل



جامعــــة  –)   وقــــائع المــــؤتمر العلمــــي األول لمر�ــــز �حــــوث البیئــــة والســــ�طرة علــــى التلــــوث 2007(
  2007حز�ران  6-5الموصل 

 الحزاز�ـة العراقیـة تسجیـل حـزاز�ات جـدیدة على الفلـورا -11
 �شیر علي �شیر النعمة  وعبد الحسین دمحم علي الخ�اط     

أیلـول  5 –4 الموصل  ة، جامعةـلعلوم الحیاة، قسم علوم الحیاة ، كلیة التربی المؤتمر العلمـي األول
2007 

 �عض الصفات اللمنولوج�ة لل�حیرة التنظ�م�ة لسد الموصل/العراق -12
 النعمة  و فتحي عبد هللا المندیل�شیر علي �شیر   
-22لعلوم الحیاة، قسم عل�وم الحی�اة ، كلی�ة العل�وم ، جامع�ة الموص�ل  المؤتمر العلمي األولوقائع   

 .2009ن�سان  23

 .اآل�ار في مدینة الفلوجة ومدى مالئمتها للشرب�عض نوع�ة م�اه  -13
 العلوانيومحمود  �شیر علي �شیر النعمة وحسن علي أكبر      

 ).43-35الصفحات( 2011) لسنة1، العدد(24للعلوم الصرفة والتطب�ق�ة المجلد مجلة ابن الهیثم 

14-Ecological study for invasive Potamogeton species in Tigris River 
Stretch within Nineveh Province-Iraq. 

      Al-Nima, B. A. Basheer & Al-wattar, May Taha 
The 3rd international symposium on Environmental weeds and Invasive 
Plants. October 2nd to 7th, 2011 Monte Verita, Ascona, Switzerland. 

النام�ة في مدینة الموصل �استخدام  Potamogetonدراسة ��مون�ات�ة على أنواع الجنس  -15
 تقن�ات الفصل الكروماتوغرافي.

 فتحي عبد هللا �شیر علي والمندیل، أ�اد جاجان والنعمة ، الداودي،   
 17-16للفترة بین  وقائع المؤتمر العلمي الثاني لقسم علوم الح�اة في �ل�ة العلوم �جامعة الموصل،   

  .118-107 ، الصفحات: 2011تشر�ن الثاني 

 العراق-ل�حیرة القادس�ة في محافظة األن�ار دراسة �عض الصفات اللمنولوج�ة -16
 النعمة، �شیر علي �شیر والح�اني ،عبد الستار جبیر والجبوري، محمود اسماعیل    
للفترة  وقائع المؤتمر العلمي الدوري لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة على التلوث ، جامعة الموصل،     

 .104-89 ، الصفحات: 2011تشر�ن الثاني  29-28من 

النامي في أحد النظم البیئ�ة في مدینة  Potamogetonدراسة بیئ�ة وتصن�ف�ة ألنواع الجنس  -17
 .الموصل

 فتحي عبد هللا �شیر علي والمندیل، أ�اد جاجان والنعمة، الداودي،   



من للفترة  وقائع المؤتمر العلمي الدوري لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة على التلوث ، جامعة الموصل ،   
 117-105 ، الصفحات: 2011تشر�ن الثاني  28-29

 

 Potamogetonاستخالص وتشخ�ص �عض المر��ات الفعالة من المجموع الخضري للنوع  -18

pectinatus .النامي في نهر دجلة ضمن مدینة الموصل �استعمال الماء المعالج مغناط�س�ا 
 فتحي عبد هللا �شیر علي والمندیل، الداودي،أ�اد جاجان والنعمة ،   
للفترة من  وقائع المؤتمر العلمي الدوري لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة على التلوث ، جامعة الموصل،   

 .206-198 ، الصفحات:2011تشر�ن الثاني  28-29

19- New records of seven species for Iraq Bryoflora 
 Accepted in the 4th Kurdistan conference on Biological sciences, held at 
Dohuk on 8th May 2012 

  Muhammad Abdullah and Al-Ni’ma Basheer Ali  

20- Study of Recent Foraminifera as Environmental Indicators in Diyala 
River, East of Iraq. 
Nidhal M. Safawee, Saadallah, Hasan Ali akbar, Al-Nima, Bashee Ali 
Basheer 

 First international Scientific Conference- University of Zakho, April  23-
25, 2013 

  العكورة و�فاءة ازالتها في محطات تصف�ة الم�اه الرئ�سة في محافظة نینوى  -21
 مروة بدر فالح والنعمة، �شیر علي �شیر العبیدي،     
 .53-390الصفحات  2013لسنة  )3(العدد  ،24مجلة علوم الرافدین، المجلد      

 الموصل سد أسفل دجلة نهر في و�یئتها الكبیرة المائ�ة الن�اتات عن أول�ة دراسة -22
 النعمة �شیر علي �شیر و الوتار حامد طه مي  

 56-48:الصفحات  2013) 4العدد ( 2المجلة الدول�ة للبیئة والم�اه، المجلد       

23-Efficiency of Water Treatment Plants at Nineveh Province-Iraq. 
Al-Nima, B. A. and  Al-Obaidy, M. B. F. 

 WAWCO (Water in the Arab Word) Status, Challenges and Opportunities 
25-27 Feb. (2014) Amman – Jordan 

 محافظة في قبل وحدات تصفیة المیاه لثالث محطات اسالة تقع من العكورةمقارنة أداء ازالة  -24
 العراق - نینوى

 النعیمي، مروة دمحم والنعمة، بشیر علي
 )2015(107-98): الصفحات 3، العدد (4المجلة العالمیة للبیئة والمیاه، المجلد 

 التأثیر المضاد لبعض مستخلصات األشنات العراقیة في أنزاع من البكتریا -25



      Egtpt. J. Agric. Res., 93 (1) (C), 2015 : pages 1051- 1065. 

26- Antibacterial Effect of Some Iraqi Lichen Extracts. 
Zakaria S. Al-Mola,  Basheer A. Al- Ni'ma and Nadeem A. Ramadan 
International journal for Science and Technology (IJST), Volume 5 , No. 
(9): Pages 448-456,September  (2016). 

26- Lichen Diversity in Amadiya and Rowanduze District in Iraq. 
Zakaria S. Al-Mola,  Basheer A. Al- Ni'ma and Nadeem A. Ramadan 
Bangladesh J. Plant Taxon. 24(1): 23–32, 2017 (June) 

 ات:ـالدراس   
 المشار�ة بدراستین لحساب المكتب االستشاري العلمي لكلب�ة العلوم في جامعة الموصل.    

 "1998" دراسة أس�اب تفاقم نمو الطحالب و الن�اتات األخرى في نهر  دجلة،األولى �عنـوان
 تقی�م �فاءة عمل محطة معالجة الم�اه في معمل األسمدة النتروجین�ة في ب�جي"الثانیـة �عنوان "

 المقاالت: 
�ضــــعة مقــــاالت منشــــورة فــــي مجــــالت و جرائــــد محل�ــــة مختلفــــة مثــــل مجلــــة علــــوم و جر�ــــدة الحــــد�اء و جر�ــــدة      

 ومضات جامع�ة.
 

 األشراف على طل�ة الدراسات العل�ا:

للحصول على شهادة الماجستیر، عنوان األطروحـة "دراسـة نوع�ـة  الطالب عبد المنعم دمحم علي �نة، -1
 ).2001الجوف�ة الكبر�ت�ة في محافظة نینوى" (الم�اه 

 رسالة:الطالب فتحي عبد هللا المندیل، للحصول على شهادة الماجستیر، عنوان ال -2
 .)2005(" دراسة بیئ�ة/ لمنولوج�ة عن الهائمات الن�ات�ة في ال�حیرة التنظ�م�ة لسد الموصل"  
، فـــي حقـــل تصـــن�ف الن�اتـــات المائ�ــــة و  الطال�ـــة مـــي طـــه الوتـــار، للحصـــول علـــى شـــهادة الـــد�توراه  -3

 عنوان األطروحة: الطحالب،

النام�ـــة فـــي نهـــر دجلـــة المـــار �محافظـــة  .Potamogeton Lالجـــنس  ألنـــواعدراســة تصـــن�ف�ة بیئ�ـــة 
 .)2009(نینوى. 

 الطالب فتحي عبد هللا المندیل، للحصول على شهادة الد�توراه، عنوان األطروحة -4
 Potamogetonاستخدام النـواتج الطب�ع�ـة والصـفات ال�ایولوج�ـة فـي تصـن�ف �عـض أنـواع الجـنس 

 )2010(النام�ة في نهر دجلة ضمن مدینة الموصل.

 للحصول على شهادة الماجستیر، عنوان الرسالة المشهداني هللا عبد دمحمالطالب  -5

 والـتالل العل�ـا السهول ومنطقة الج�ال منطقة في النام�ة للحزاز�ات وتشر�ح�ة مظهر�ة تصن�ف�ة دراسة
 )2012(. العراق في فح�ةسال

 الطال�ة مروة بدر فالح العبیدي للحصول على شهادة الماجستیر، عنوان الرسالة -6



 )2013(. نینوى  ُمحافظة في الم�اه تصف�ة محطات وحدات أداء في الخام دجلة نهر م�اه نوع�ة تأثیر
 للحصول على شهادة الماجستیر، عنوان الرسالةمروة دمحم محمود النع�مي الطال�ة  -7

 )2017(. دراسة مقارنة بین ثالث محطات رئ�سة لتصف�ة الم�اه المعتمدة على نهر دجلة في محافظة نینوى      
 الطالب ز�ر�ا سامي المولى للحصول على شهادة الد�توراه ، عنوان األطروحة -8

 التا�عتین للمنطقة الجبل�ة في العراق دراسة أشنات مقاطعتي العماد�ة وراوندوز
 وتقی�م فعال�ة �عض أنواعها �مضادات حیو�ة لل�كتر�ا والفطر�ات.

 

 �حوث 9 عدد ال�حوث المنشورة في مجالت محل�ة 
 وث�ح 5 عالم�ة مجالت في المنشورة ال�حوث عدد

 مؤتمرات 8 عدد المشــار�ات في مؤتمرات محل�ة
 اتمؤتمر  3 عالم�ة مؤتمرات في ار�اتــالمش عدد

 

 كتب الشكر: 
 .) �تب6( سته 2018عام في  بلغ عدد �تب الشكر -أ

 .) �تب6( سته 2019عام في  بلغ عدد �تب الشكر -ب
 �ضاف إلى ذلك مشار�تي في مناقشة العدید من طل�ة الدراسات العل�ا و تقو�م ال�حوث ألجل النشر.

 الد�تور �شیر علي �شیر النعمة  جامعة الموصل ، �ل�ة العلوم ، قسم علوم الح�اة   العنوان:
                                                    E-mail ( babasheer2003@yahoo.com   )  
                                                   Mobile Number (07722167997) Asia cell 
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