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 ملخص السيره الذاتية                                                                  

 

   النمراوي عادل مشعان ربيع:     ـم ـــــــــاالســ

       6/2/1974    : تاريخ الميـالد 

 متزوج   الحالة الزوجية :

 بيئة وتلوث :       صــالتـخـص

  تدريسي   :     ه ــــــالوظيف

      استاذ   : اللقب العلمي

       جامعة بغداد  –كلية العلوم  قسم علوم الحياة /:     عنوان العمل

 adelmashaan@yahoo.com :  كترونيالبريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 العلوم  بغداد 

 2002 العلوم  بغداد  جستيرالما

 هالدكتورا

 

 2006 العلوم بغداد

 - - - أخرى

 التدريس الجامعي .ثانياً :  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
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 المقررات الدراسية: اثالث 

 المكان الموضوع السنة

2006-2017  
 علم البيئة 

        )دراسات اولية(   
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2006-7201  
التلوث البيئي    

     )دراسات اولية(   
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2006-2008  
حيائياالتنوع ال  

    ( )دراسات اولية
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2011-9201  التلوث البيئي المتقدم  

   )دراسات عليا( 
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2012-2013  بيئة حيوانية  

  )دراسات عليا( 
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2013-2015  بيئة الفقريات 

  )دراسات عليا(  
       معة بغدادجا  –كلية العلوم 

2012-2013  السيطره على التلوث  

  )دراسات عليا(  
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2016-9201  Ecotoxicology 

  )دراسات عليا(  
       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

2016-9201  
Environmental 

monitoring 

  )دراسات عليا(   

       جامعة بغداد  –كلية العلوم 

 2010-2006 وزارة التعليم العالي  مدرس 1

 2014-2010 وزارة التعليم العالي استاذ مساعد 2

 النالى ا– 2015 وزارة التعليم العالي استاذ  3
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ً رابع   :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): ا

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   الدكتوراه اطاريح 

1 Biochemical and molecular alteration of two fresh water 

mollusca species as biomarkers for the effects of some fresh 

water pollutants  

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2017 

2 Study the effect of mercury expouser on dentistry clinics  

workers and risk assessment by biochemical indicators in male 

mice  

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2017 

3 Evaluating of water quality in al Gharaf River  southern  of Iraq 

using multi modeles approach, remote sensing techniques and 

geographical information system. 

 

 

 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2017 

4 Biodegradation of Dursban and Malathion by using various 

bacterial isolates 
قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2014- 

5  Investigation of  Trihalomethane Compounds in Drinking 

Water of Baghdad, Iraq  

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2015 

   رسائل الماجستير 

1 cies as Biochemical changes in leaves of three plant spe

abiomarker of air pollution 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2017 

2 Hilla river by using different -Assessment of water quality in Al

 ecological indices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2017 

3 cterial isolated from hydrocarbons pollutionGenotyping of ba 

 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2015 

4 Ecological factors affecting the distribution of the zooplankton 

community in the Tigris River at Baghdad region, Iraq 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2015 

5 Study of  water quality in Al-Habinyia Lake in- situ and remote 

sensing 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2015 

6 Impact of Diyala Tributary on the Quality of Tigris River Water  قسم علوم الحياة / كلية العلوم

 جامعة بغداد
2015 

7 Using of Mosquitofish,Gambusia affinis as biomontor for water 

pollution with lead and chlorine 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم 

 جامعة بغداد
2014 

8 .Assessment of pollution by some heavy metals in water, 

sediments and Barbus xanthopterus fish of the Tigris River–Iraq 

م علوم الحياة / كلية العلوم قس

 جامعة بغداد
2013 
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : اخامس 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحث جامعة بغداد 2009 المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم  .1

2. 

 

كلية –مؤتمر السدود والخزانات 

 الهندسة 
 باحث جامعة االنبار 2010

3. 

 

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم  

 الحياة /كلية علوم البنات 

 حضور جامعة بغداد 2010

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم   .4

 الحياة /كلية لعلوم  

 باحث جامعة بغداد 2012

 حضور  جامعة ديالى 2012 مؤتمر كلية العلوم  .5

العلمي الثاني لقسم علوم  تمر المؤ .6

   كلية علوم البنات  -الحياة 

 حضور جامعة بغداد  2013

المؤتمر الدولي للتنوع البايولوجيفي  .7
 حوض نهري دجله والفرات  

 حضور جامعة بغداد  2013

المؤتمر الدولي العلمي الرابع  .8

 للنانوتكنولوجي 

الجامعه  2013

 التكنولوجية

 حضور

 حضور جامعة االنبار 2013 جامعة االنبارمؤتمر  .9

التنوع –ورشة عمل وزارة البيئة  .10

 االحيائي 

 مشاركة  وزارة البيئة 2013

12. 
–ورشة عمل وزارة البيئة 

االستراتجيه الوطنيه للتنوع 
 االحيائي

 مشاركة  وزارة البيئة 2014

13. 

لكلية التربية المؤتمر العلمي االول 

 االساسية 
جامعه  ال 2015

 المستنصرية 

 باحث

14. 
استخدام الموارد المتاحة في تنمية 

 البيئة العراقية

الجامعه   2015

 المستنصرية 

 مشاركة
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 وورش العمل عدد من الندوات .15

 االخرى

   

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية اً سادس 

 داخل وخارج الكلية 

 

 

 

 

, 

 خارج الكلية

  2017 الى  2011من عضو مجلس قسم علوم الحياة  .1

 ومستمر-2015محرر المجله العراقية للعلوم من  .2

 ومستمر -2011عضو اللجنة العلمية لفرع البيئة من .3

 ومستمر-2018عضو لجنة الترقيات العلميه في كلية العلوم من العام .4

د عيدد كبييير ميين رسييائل الماجسيتير والييدكتوراه فييي جامعيية بغييدالمناقشيية رئييس وعضييو لجييان  .5

 االخرىالعراقية والجامعات 

 التقويم العلمي لعدد من رسائل الماجستير .6

 تقويم عدد كبير من البحوث في مختلف المجالت العلمية  العراقية .7

 & J. Int. Environmental Application  دوليةتقويم عدد من البحوث في المجله ال.  8

Science 

العلييييوم عيييدد مييين الجامعيييات العراقيييية وو ارة  تقيييويم بحيييوث لغييير  الترقيييية العلميييية فيييي.9

 لوجيا ووالتكن

 القاء محاضرات سنوية عن مواضيع مختلفة في الموسم الثقافي لقسم علوم الحياة  .10

 القاء محاضرات تدريبية في و ارة البيئة.11

   عامل تاثير عالي حسب ثومسون ورويتر  نشر بحوث في مجالت عالميه ذات.12

 مثل ذات معامل تأثير حسب تومسون ورويتر  في مجالت عالميه . معتمد كمقيم13

1Atmosheric environment journal  

 2.  Iranian Journal of Biotechnology 

3.        Remote Sensing Applications: Society and Environment 

(Elsevier) 

4. Heliyon journal( Elsevier) 

5. Environment and Natural Resources Journal 

6 . Journal of Environmental Health Science and   

mailto:ennrjournal@gmail.com
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Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 بحوث: ال اً سابع 

 محل النشر السنة 
 عنوان البحث 

 

2017 

 
Human and Ecological 

Risk Assessment 
 Biochemical and hematological parameters and histological 

alterations in fish Cyprinus carpio L. as biomarkers for water 

pollution with chlorpyrifos ) المجلة تحت تصنيف تومسون ورويترز( 

 

2017 

 

Inhaltion toxicology  
The risk of occupational exposure to mercury vapor in some public 

dental clinics of Baghdad City, Iraq  

 )المجلة تحت تصنيف تومسون ورويترز (

 

2017 

 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) 
 

Effect of Mercuric Chloride on Biochemical and Hematological 

Parameters in Male Albino Mice 

 

 

2016 

 
 

Water Resources 
Risk assessment of trihalomethanes formation in major drinking 

water sources of Baghdad City using different mathematical models 

 )المجلة تحت تصنيف تومسون ورويترز (

 

2016 

 

 

Iraqi Journal of 

Science, 

Acute Effects of the Chlorpyrifos Pesticide on Common Carp 

(Cyprinus carpio L., 1758) 

 

2015 

Environmental 
Monitoring and 

Assessment journal 
Volume 187                                                                
Number 6 

Water quality monitoring of Al-Habbaniyah Lake using remote 

sensing and in situ measurements 

مجلة تحت تصنيف تومسون ورويترز ()ال  

 

2015 

Environmental 
Monitoring and 

Assessment journal 
Volume187                                                          

Number 1 

Estimating the health risks associated with  air pollution in Baghdad 

City, Iraq 

تصنيف تومسون ورويترز ()المجلة تحت   
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2015 

Egyptian Journal of 

Aquatic Research 

Volume 41, Issue 1 

Ecological factors affecting the distribution of the zooplankton 

community in the Tigris River at Baghdad region, Iraq 

 )المجلة تحت تصنيف تومسون ورويترز (

 

2015 

J. Int. Environmental 

Application & Science 

Volume 9                                                         

Number 4 

 

Calculating Soil Pollution Indices with Heavy Metals in Residential 

Areas of Baghdad City 

 

 

 

2015 

J. Int. Environmental 

Application & Science 

Volume 10                                                         

Number- 

 

Impact of Diyala Tributary on the Quality of Tigris River Water 

 

 

2015 

Al-Nahrain University 

Journal –Science, 

Accepted to press 

 

Abundance and diversity of zooplankton communities in the littoral 

waters of Al-Habbaniya Lake, Iraq 

 

2015 

College of Basic 

Education Conference 

Al mustansiriyah 

univertsity 

 

Use of Mosquito Fish (Gambusia affinis) as Bio-monitor for Water 

Pollution with Chlorine 

 

2014 

J. Int. Environmental 

Application & Science 

Volume 9                                                         

Number 2 

 

Mosquito fish, Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) as 

Bioindicator for Water Pollution with Lead 

 

2013 

Al-Nahrain University 

Journal –Science, 

Volume 17 Number 2 

 

 

-Application of  CCME Water  Quality Index  to Assess the 

Suitability of Water for Protection of  Aquatic Life in Al- 

Radwaniyah-2 Drainage in  Baghdad region –Iraq. 

 

 
2013 Iraqi journal of 

Sciences, Vol. 54, No.4, 

 

Assessment of  some heavy metals in water, sediments and Barbus 

xanthopterus fish of the Tigris River–Iraq. 

 

 

2012 

Advances in 

Bioresearch 

Volume 3 

- Evaluation of the Physco-chemical Properties and Microbiological 

Content of Some Brands of Bottled Water in Baghdad, Iraq. 

 

 

2012 

 

Iraqi journal of 

science,Vol.53. 
-The effect of Al-Thrthar –Euphrates canal on the some ecological  

properties  of  Euphrates  river. 

 

2011 

Journal of Water 

Resource and 

Protection, Vol. 3 

-Seasonal Variations of Some Ecological Parameters in  Tigris 

River Water at Baghdad Region, Iraq. 

 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.uomustansiriyah.edu.iq%2FindexENG.htm&ei=tHh0VaeiIcut7gbsj4P4Ag&usg=AFQjCNHsKjOi5ui9moQiZpICxuTIK5RNBQ&bvm=bv.95039771,d.ZGU
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.uomustansiriyah.edu.iq%2FindexENG.htm&ei=tHh0VaeiIcut7gbsj4P4Ag&usg=AFQjCNHsKjOi5ui9moQiZpICxuTIK5RNBQ&bvm=bv.95039771,d.ZGU
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2011 

Al-Nahrain University 

Journal –Science 14(4), 

2011. 

-Using pollution load index (PLI) and geo accumulation index (I-

geo) for the assessment of heavy metals pollution in Tigris River 

sediment in Baghdad region. -Science 

 

 

2011 

Iraqi journal of science, 

Vol.52,No.3 

 

Monitoring  heavy metals  , cations and  anions  levels  and  its  

possible health risk in  Tigris River  at Baghdad region. 

 

2010 

Al-Nahrain University 

Journal –Science, 

Volume 13 Number 3 

 

The effect  of  AL-Thrathar-Euphrates  canal  on  the quantitative 

and qualitative compostion of zooplankton  compostion of 

zooplankton in Euphrates River 

 

2009 

Iraqi Journal of 

Science, Vol. 50, No.4. 

-Seasonal variation and assessment of heavy metals pollution in 

sediments from selected stations in Tigris and Euphrates River, Iraq. 

 

-Biodiversity of Rotifera and cladocera in the upper region of 

Euphrates River- Iraq 

 

2007 

UM-Salmaa J.  Vol.4 

No 2. 

-Biodiversity of Rotifera and cladocera in the upper region of 

Euphrates River- Iraq . 

 

 

  ً  .الهيئات العلمية المحلية والدولية ية عضو :ثامنا

 في وزارة البيئة -جامعة بغداد-.ممثل كلية العلوم1

.عضو لجنة دراسة انضمام العراق الى اتفاقية حماية التنوع االحيائي واعداد قائمة باالنواع المهددة 2

 باالنقراض في العراق.

المشكلة من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء . ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة 3 

 بشأن تعويض المواطنين الساكنين بالقرب من ابراج الهاتف النقال.

. ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة الوطنية التفاقية التنوع االحيائي المشكلة من قبل 4

 .   االمانة العامة لمجلس الوزراء

 

 ر ، الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشك  :تاسعا 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008  التعليم العالي والبحث العلميوزير   كتاب شكر وتقدير 1

 2013 وزير البيئة كتاب شكر وتقدير 2
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  2016-2008 رئيس جامعة بغداد كتب شكر وتقدير ثمانية 3

الشكر  العديد من كتب 4

 والتقدير 

عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد/ 

وعمادات كليات مختلفة في الجامعات 
 العراقية

 

 والبحث العلمي  

2006-2015 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عاشرا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1.  
المشاركة في تأليف كتاب التربية البيئية ،وهو كتاب منهجي في جامعة 

 نيةجرش االرد
 
 

 

 دار الثقافة العربية للنشر

االردن،  –والتوزيع 

2007 

2. 

 

 
 تأليف كتاب أساسيات التنوع االحيائي

دار المجتمععععع العربعععع   –
 2008االردن،  -للنشر

 

3 

 

 

 المساهمة في تأليف كتاب االحتباس الحراري

 

 

 

 دار المجتمع العرب 
 -للنشر والتوزيع 

 االردن-2010
 

 

 2009 

4  

 اب مشاكل بيئية معاصرةتأليف كت

- 

 دار المجتمع العرب 
 -للنشر والتوزيع 

 االردن-2010
 5  

 التلوث المائيتأليف كتاب 

 دار المجتمع العرب 
االردن -للنشر والتوزيع   

2011 

 
 

 ات .ــاللغ :حادى عشر 

                 العربية 

  االنكليزية 
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