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 الشخصية المعلومات  
 الجنسية  عراقي  العنوان  سميل / دهوك 

mohammed.yassin@nawroz.edu.krd  محل و تاريخ الوالدة  1971/ 3/ 4عمادية   البريد االلكتروني 
 الحالة الزوجية  متزوج 

 
 معلومات الوظيفة 

 الوظيفة  زائر   - تدريسي  وتاريخ الحصول عليها  المرتبة العلمية    2019/ 8/ 28استاذ مساعد 
 

 الشهادات العلمية 
 الشهادة  البكالوريوس  الماجستير  الدكتوراه 

 اسم الجامعة  دهوك  دهوك  دهوك 
 البلد المانح للشهادة  عراق  عراق  عراق 

تاريخ الحصول على   1996-1997 2002 2013
 الشهادة  

Influences of some factors in air seasoning of Black Poplar (Populus nigra 

L.) wood grown Dohuk Province 
 عنوان رسالة الماجستير 

 التخصص الدقيق  استثمار الغابات 
 الدكتوراه  اطروحة  عنوان  

 التخصص الدقيق  استثمار الغابات 
 
 

            

  طه ياسين محمدامين



 
 

 ( االحدث الى االقدم   )   -الخبرات االدارية  
 من  الى  اسم الجامعة او المؤسسة   / العنوان الوظيفي  

 2015 2016 عميد الكلية 
 2014 2016 عميد الكلية معاون  

 2005 2007 معاون عميد الكلية 
 

 ( االقدم الى االحدث )   -العلمية االبحاث  
 اسم البحث  جهة النشر  التاريخ 

 مجلة جامعة دهوك  2020/ 9/ 13
STUDY OF SOME WOOD-CHARCOAL CHARACTERS 

PRODUCED FROM SOME TREE SPECIES OF DUHOK 

PROVINCE 

 مجلة جامعة دهوك  2019
DETERMINATION OF HEATING VALUE OF 

QUERCUS AEGILOPS AND POPULUS NIGRA 

GROWING IN KURDISTAN-IRAQ FOR AN EFFECTIVE 

WOODY BIOMASS UTILIZATION 

2019  
UTILIZATION OF SOME SOFTWOOD SPECIES 

GROWING IN AMEDI DISTRICT AS WOODY 

BIOMASS 

اشراف على اطروحة   2019
 ماجستير 

WOODY BIOMASS UTILIZATION OF SOME TREE 

SPECIES GROWN IN DUHOK PROVINCE 

 ( االحدث الى االقدم   )   -الخبرات التدريسية من  

 من  الى  المرتبة العلمية  اسم الجامعة  المواد التي تم تدريسها 

 2020 2021 مساعد   استاذ  نوروز  االستثمار السياحي 
المواد الغاباتية  -هندسة طرق الغابات -استثمار الغابات 

 2019 2020 مساعد   استاذ  دهوك  سياحة البيئية ) غير الخشبية 

المواد الغاباتية  -هندسة طرق الغابات -استثمار الغابات 
 2009 2019 مدرس  دهوك  ( سياحة البيئية ) غير الخشبية 

 2002 2009 مدرس مساعد  دهوك  هندسة طرق الغابات -استثمار الغابات 



 مجلة جامعة دهوك  2016
Estimating West Wood Through Conversion of Whole Stem  

into Lamber of Eucalyptus Camaldulensis Growing in  

Askikalak-Kurdistan Region of Iraq 

 مجلة جامعة دهوك  2015
Technical and feasibility for investment in drying 

Eucalypt wood project 

 (Comparative Study ) 

 مجلة جامعة دهوك  2014
SOME TECHNOLOGICAL 

PROPERTIESOF SAWN BOARD 

Eucalyptus camaldulensis Den . 

 اطروحة دكتوراه  2013
CHARACTERSTICS OF SAWN BOARD PRODUCED 

FROM 

(Eucalyptus camaldulensis Deh.) 

GROWN IN ASKIKALAK/KURDISTAN REGION OF 

 Effect of Drying Factors on Properties of (Eucalyptus مجلة جامعة دهوك  2013

camaldulensis Den.) Boards at Summer Season . 

 Testing of Winter Drying Defects on (Eucalyptus مجلة جامعة دهوك  2013

camaldulensis Den.) Sawn-Boards 

مجلة الرافدين جامعة   2009
 موصل 

Influences of Export Raw and Industrial Wood on Forest 

Utilization in Selected Countries (Indonesia ,Malaysia) 

 AIR SEASONING OF BLACK POPLAR شهادة ماجستير  2004

 An Comparison between Two دهوك مجلة جامعة   2002

Administrative Types for Peach Orchard in Dohuk 

 
 المؤتمرات وورش العمل 

 ورشة العمل    -اسم المؤتمر   نوع المشاركة  التاريخ 
 دهوك عراق -للزراعة   ثالث ال الدولي  مؤتمر   مشاركة  2019/ 11/ 2-3

 Global summit and Expo Biomass and مشاركة بالبحث  26-27/8/2019

Bioenergy/Vienna, Austria 

 دهوك عراق -مؤتمر االول للزراعة  مشاركة  2012/9/24-25
 عراق   دهوك –مؤتمر الثانى للزراعة   مشاركة بالبحث  2016/4/24-25

 

 عضوية المنظمات 
 اسم المنظمة  طبيعة العضوية 



 
 
 

 FAO مونيتور 


