
 

 

   :للتدر�سي الجامع�ة العلم�ةسیرة ال

 الموصل الجامعة 

 العلوم الكل�ة 

 علوم الح�اة القسم

 Afaf Khalil Abd-alla عفاف خلیل عبداللة القصاب اسم التدر�سي/�العر��ة واالنكلیز�ة
Al-kassab 

 ال یوجد  تار�خ التعیین في غیر الجامعة

 21/1/1979 الجامعةتعیین في التار�خ 

 ebo0.4ever@gmail.com البر�د االلكتروني

 07702061110 رقم الجوال

 ن�ات االختصاص العام

 بیئة وتلوث االختصاص الدقیق

 
 
 
 
 

واسم ال�حث و الرسالة واالطروحة ان  لد المانح لها وتار�خهاالشهادات والب
 وجد

 نینوى  -العراق البلد �كلور�وس

الجهة 
 المانحة

 جامعة الموصل

  اسم ال�حث

 نینوى  -العراق  البلد الماجستیر

الجهة 
 المانحة

 جامعة الموصل

 دراسه بیئ�ه ل�عض الملوثات في مدینة الموصل اسم الرسالة

  البلد الد�تورا

الجهة 
 المانحة

 

  اسم االطروحة 

 
 العلم�ة وتار�خ الحصول علیهاااللقاب 

 12/8/2001 مدرس مساعد

 22/6/2010 مدرس

 ----- استاذ مساعد

صورة ش

 خصیة

mailto:ebo0.4ever@gmail.com
mailto:ebo0.4ever@gmail.com


 --- استاذ

 )  ، �حوث مقبولة للنشر ()11�حوث منشورة ( داخل القطر الكلي عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 )  ، �حوث مقبولة للنشر ()1�حوث منشورة ( داخل القطر لهذه السنة عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 )  ، �حوث مقبولة للنشر ()5�حوث منشورة ( خارج القطر الكلي عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 )  ، �حوث مقبولة للنشر ()1�حوث منشورة ( خارج القطر لهذه السنة عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 )15)   ، ندوة  ( 5مؤتمر ( التي شارك فیها داخل القطر الكلي المؤتمرات والندواتعدد 

 )4)   ، ندوة  (1مؤتمر ( المؤتمرات والندوات التي شارك فیها داخل القطر لهذه السنةعدد 

 )   ، ندوة  ( ) مؤتمر ( المؤتمرات والندوات التي شارك فیها خارج القطر الكليعدد 

 مؤتمر ()   ، ندوة  () شارك فیها خارج القطر لهذه السنةالمؤتمرات والندوات التي عدد 

 مؤلفة ()     ، مترجمة ()  الكلي كتب المؤلفة او المترجمةالعدد 

 مؤلفة ()    ، مترجمة () لهذه السنة كتب المؤلفة او المترجمةالعدد 

 براءة االختراع () الجوائز ()  ، الكلي التي حصل علیها و براءة االختراع عدد الجوائز

 الجوائز ()  ، براءة االختراع () لهذه السنة التي حصل علیها و براءة االختراع عدد الجوائز

 ) 5ورش اقامها ()   ورش شارك بها ( او شارك فیها الكلي او اشرف علیها اورش العمل التي اقامهعدد 

 ) 2ورش اقامها ()   ورش شارك بها ( او شارك فیها لهذه السنة او اشرف علیها اورش العمل التي اقامهعدد 

 ) 13دورة اقامها ()    دوره شارك بها ( الكلي شارك فیها او او اشرف علیها ا عدد الدورات التطور�ة  التي اقامه

 ) 2دوره شارك بها (    دورة اقامها () لهذه السنة شارك فیها او او اشرف علیها اعدد الدورات التطور�ة  التي اقامه

 50 عدد الحلقات النقاش�ة الكلي

 15 عدد الحلقات النقاش�ة لهذه السنة

 32  عدد المشار�ة (حضور فقط) في المؤتمرات والندوات الكلي

 9  عدد المشار�ة (حضور فقط) في المؤتمرات والندوات لهذه السنة

 1  الكلي  بها  �لفالتي   الدائمة  عدد اللجان

 0  لهذه السنةبها  الدائمة التي �لفعدد اللجان 

 30 الكلي  بها  �لفالتي   المؤقتة  عدد اللجان

 1 لهذه السنةبها  الؤقتة التي �لفعدد اللجان 

 ))    ) ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()1االول�ة ( الكلي و العل�ا التي تم االشراف علیهم  عدد طالب الدراسات االول�ة

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    ))  لهذه السنة عدد طالب الدراسات االول�ة و العل�ا التي تم االشراف علیهم

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد  المناقشات  الكلي

 العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    ))   االول�ة () ، عدد  المناقشات  لهذه السنة 

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد المواد النظري التي  درسها  الكلي

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد المواد النظري التي  درسها  خالل هذه السنة

 ) 10االول�ة ( العملي التي  درسها  الكليعدد المواد 



 )2االول�ة ( عدد المواد العملي  التي  درسها  خالل هذه السنة

 
 عدد ساعات التدر�س النظري الفعلي خالل هذه السنة

 االول�ة (فصل االول () فصل الثاني ())
   العل�ا (( ماجستیر فصل االول () فصل الثاني ()،  د�تورا فصل 

 االول () فصل الثاني ())          

 ))12) فصل الثاني (18االول�ة (فصل االول ( عدد ساعات التدر�س العملي الفعلي خالل هذه السنة

 ال یوجد عدد المناصب االدار�ة الذي شغله خالل السنوات السا�قة

 ال یوجد عدد المناصب االدار�ة الذي شغله خالل هذه السنة

  المجتمع المدني الكلي عدد المساهمات في

  عدد المساهمات في المجتمع المدني خالل هذه السنة

 5وز�ر () ، رئ�س الجامعة () ، مدیر العام او العمید ( الكلي عدد �تب الشكر

 )3وز�ر () ، رئ�س الجامعة () ، مدیر العام او العمید ( خالل هذه السنة عدد �تب الشكر

 25/6/2019  تار�خ ملئ السیرة

 

 

 التفاصیل ..

 الدورات  

 1984دورة االسعافات االول�ة والتمر�ض  -1

 1996مر�ز تطو�ر طرق التدر�س والتدر�ب الجامعي–الدورة التدر�ب�ة  -2

 1995شهادة امتحان الكفاءة للغات االجنب�ة الح�ة  -3

 1999الدورة التدر�ب�ة التاهیل�ه للحاس�ات -4

 2002دورة طرق تدر�س   -5

 2001صالح�ة تدر�س  -6

 2010دورة دلیلك �الحج والعمرة/ �ل�ة تر��ة بنات /  -7

 SAS 2011دورة التحلیل الحصائي واستخدام نظام  -8

 2012دورة الن�اتات ودورهافي البیئة وصحة المجتمع / �ل�ة تر��ة بنات  -9

 2012دورة طرق تحضیر المحالیل واجراء الحسا�ات الكم�ائ�ة / �ل�ة التر��ة االساس�ة  -10

 2014لح�ات�ة وتطب�قاتها / �ل�ة العلوم /قسم الفیز�اء الح�ات�ةدورة المعلومات�ة ا -11

   2018دورة تطو�ر�ة ( الم�اه الجوف�ة)/ مر�ز �حوث السدود والموارد المائ�ة -12

   2018دورة التحن�ط / المتحف / -13



  

 المؤتمرات  

 2007( المؤتمر العلمي االول لكل�ة التر��ة / علوم الح�اة  -1

 2008السادس /مر�ز �حوث السدود والموارد المائ�ة المؤتمر العلمي الدوري  -2

   ا(لواقع البیئي والتطلعات المستقبل�ه)2009(الول لكل�ة علوم البیئة وتقناتهاالمؤتمر البیئي ا -3

    2012اا(بیئتنا ارث االجداد وامانة االحفاد) المؤتمر البیئي الثاني لكل�ة علوم البیئة وتقناته -4

( �ال�حث العلمي نرتقي �علوم الح�اة �ل�ة العلوم /جامعة �غداد /قسم علوم الح�اة  المؤتمر العلمي االول / -5

(2012 

( االتجاهات المعاصره في العلوم التر�و�ه  ال�سنوي السادس( الدولي الثاني) موتمر �ل�ة التر��ة االساس�ة -6

 2013/ واالنسان�ه و الصرفه )

 2013ث / محافظة نینوى / المؤتمر العلمي االول لحما�ة نهر دجلة من التلو  -7

المؤتمر العلمي  السنوي السادس( الدولي الثاني)كل�ة التر��ة االساس�ه / جامعة الموصل ( نحو استثمار افضل  -8

 2013للعلوم في بناء االنسان في ضل التحد�ات المعاصرة ) 

 11/2018�حوث علوم الح�اة ابداع واصاله )  الموتمر العلمي الثالث /كل�ة العلوم /قسم علوم الح�اة (-9

 

 الندوات

 7/3/2018ندوة التلوث البیئي في مدینة الموصل واثرة على الح�اة / �ل�ة التر��ة االساس�ة /  -1

 29/3/2018ندوة الماء...والواقع الصحي في محافظة نینوى  -2

 2018/ 16/4العالج  ندوة االمراض المعد�ة بین تالمیذ المدارس ، طرق الوقا�ة واسالیب -3

 14/5/2018ندوة بیئة مدینة الموصل امانة في اعناقنا جم�عا/ �ل�ة علوم البیئة وتقناتها /  -4

ورشة عمل التقنات الحدیثةفي تصف�ة م�اه الشرب /مر�ز �حوث البیئه والس�طره على التلوث  -5

2019-05-22 

مر�ز �حوث البیئه والس�طره على (نظره في الواقع البیئي لمدینة الموصل )    الندوة العلم�ه الثامنه -6

 11/2018/ 26التلوث

 2018/ 28/11ندوة التحد�ات البیئ�ه واثرها في المنظور االسالمي  �ل�ة التر��ة االساس�ه   -7

  



 ال�حوث المنشوره 

1- Effect of saline water and ccc on germination and seedling Grouth of cucumber   
 Vol xx111  No1 and 2 January – June  punjap 1983عفاف خلیل عید هللا –عبد العظ�م �اظم 

horticultural Joulnal 
عمار غانم امین  –مقارنه لكفاءة التصف�ه لم�اه ل�شرب بین محطتین في مدینة الموصل عفاف خلیل عبد هللا  -2

2007  
وصل د. �حي مفي  االمطار الساقطه على مدینة ال   والتوصیل الكهر�ائي والكبر�تات والنترات تقدیر الحامض�ه -3

/كل�ة البیئه وتقاتها /  2009عفاف خلیل عبدهللا  وقائع الموتمر البیئي االول  _ اذار _  –داوؤد المشهداني 
 جامعة الموصل 

عفاف  دراسة نوع�ة م�اه اال�ار في مدینة الموصل وضواحیها ومدى صالحیتها للشرب والري مجلة التر��ه والعلم  -4
  2010   -3-23-خلیل عبدهللا

الموتمر العلمي -تقدیر تراكیز عنصر الن�كل للمتساقطات وترب واوراق وثمار ن�ات الز�تون في مدینة الموصل   -5
-بد هللاعفاف خلیل ع–د. �حي داوؤد المشهداني  اذار –لعلوم / قسم علوم الح�اة جامعة �غداد / �ل�ة ا-االول  
2012   

عبد المنعم –عفاف خلیل عبدهللا  دراسة صالح�ة م�اه الشرب في خزانات االقسام الداخل�ه لطل�ة جامعة الموصل   -6
 2011/  3/ 16مجلة تكر�ت للعلوم الصرفه  محمود اسماعیل دمحم الجبوري -دمحم علي 

  2010 18/2 عفاف خلیل عبدهللا نوع�ة االمطار في مدینة الموصل مجلة ا�حاث �ل�ة التر��ه االساس�ه -7
لتقدیر التلوث ل�عض العناصر الثقیله في محتوى اوراق وثمار ن�ات الز�تون في  مدینة الموصل مجلة دراسة بیئ�ة  -8

ایلول -عفاف خلیل عبدهللا –د. �حي داوؤد المشهداني   –المؤتمر العلمي االول لعلوم الح�اة –والعلم  التر��ه 
2007 

التا�عه لناح�ة سنجار وصالحیتها الغراض الخصائص الكم�ائ�ه والفیز�ائ�ه وال�ایولوج�ه لم�اه ا�ار �عض القرى  -9
  2018- 2-27-عفاف خلیل عبدهللا -مجلة التر��ه والعلم /كل�ة التر��ة والعلوم  -الشرب والري والصناعه  

في  االمطار الساقطه على مدینة الوصل د.    تقدیر الحامض�ه والتوصیل الكهر�ائي والكبر�تات والنترات -10
/ �ل�ة العلوم  /المؤتمر التاسع عشربوستر -مشار�ة  عفاف خلیل عبدهللا   –�حي داوؤد المشهداني 

    2008-التكنولوج�ه/جامعة ترابزون تر��ا   
 

11-   
 

 

 

 

 


