السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :محمد عبدهللا محمد الراوي
تاريخ الميـالد 1971\8\14 :
الحالة الزوجية  :متزوج
عـــــدد األوالد 1 :
الديـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص  :علوم التربة والموارد المائية
الوظيفــــــه

 :تدريسي

الدرجة العلمية :

مدرس مساعد

عنوان العمل  :جامعة بغداد \ كلية الزراعة \ قسم علوم التربة والموارد
المائية
هاتف العمل  :ال يوجد
الهاتف النقال 07901155487 :

البريد إاللكتروني alrawi_moh_abdu@yahoo.com :
أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة
العلمية
بكالوريوس بغداد
الماجستير بغداد
الدكتوراه
أخرى

الكليـــة

الجامعة
الزراعة
الزراعة

التاريخ
1993\10\1
2014\11\20

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت
1
2
3

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

م.مهندس زراعي

كلية الزراعة

2013\1\8-2009\1\8

مهندس زراعي

كلية الزراعة

2015\2\11-2013\1\8

مدرس مساعد

كلية الزراعة

 - 2015\2\11مستمر

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجامعة
ت الجهة (المعهد  /الكلية)
جامعة بغداد
 1كلية الزراعة

الفترة من  -الى
-2014\10\1مستمر

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
القســـم

المـــــادة

السنـــــة

ت
1

علوم التربة والموارد المائية

صيانة التربة والمياه \ العملي

2

علوم التربة والموارد المائية

تقانات نظم الري الحقلي \ العملي

2016-2015

3

علوم التربة والموارد
المائية
علوم المحاصيل الحقلية

مبادئ التربة \ العملي

2017-2016

مبادئ التربة \ العملي

2015-2014

5

علوم البستنة وهندسة الحدائق

مبادئ الري والبزل \ العملي

2016-2015
2017-2016

2015-2014
2016-2015
2017-2016

4

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها :ال يوجد
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان

نوع المشاركة

2011

كلية الزراعة
بغداد
\ جامعة
أنعقادها

المشاركة في بحث

1

المؤتمر العلمي الثالث لعلوم التربة والمياه

2

الندوة الوطنية – االقليمية الثانية حول ظاهرة 2014
التصحر

3

ورشة علمية للمشروع الريادي العالمي
PEER
دور االرصاد الجوية الزراعية في مراقبة
التصحر (ورشة عمل – قسم التصحر)

2015
2015

كلية علوم
البيئة \ جامعة
القاسم
الخضراء
الزراعة \ حضور
كلية
جامعة بغداد
كلية الزراعة \ حضور
جامعة بغداد

5

الندوة العلمية الثالثة لقسم مكافحة التصحر

2016

كلية الزراعة \ حضور
جامعة بغداد

4

سابعا  :األنشطة العلمية األخرى :ال يوجد

( بحث  /بوستر
محاضر
حضور)

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة
والمجتمع أو تطوير التعليم .
محل النشر

السنة

ت
1

تأثير رواسب الطين الطبيعية ونوعية مياه الري في مجلة العلوم الزراعية
العراقية
بعض الخصائص المائية لتربة رملية( .بحث
مشترك)
تأأأثير اضأأافة الشأأب البوتاسأأي ( )Alumفأأي بعأأض مجلة الفرات للعلوم
الزراعية
الخصائص الفيزيائية لتربة طينية غرينية
تحت فترتي ترطيب وتجفيف( .بحث مشترك)

2011

3

المجلة العراقية لعلوم
التربة

تأثير الغطاء النباتي المستزرع على مواقع مختلفة
من المنحدر في بعض الخصائص الفيزيائية لتربة
واحة العبيدي( .بحث مستل من رسالة الماجستير)
التقأأدير الحقلأأي لغأأيض المأأاء التراكمأأي وا يصأأالية مجلة العلوم الزراعية
المائيأأأأة باسأأأأتعمال المغيأأأأاض القرصأأأأي الصأأأأغير العراقية
( )MDIلتربأأأأأة صأأأأأحراوية مسأأأأأتزرعة بنباتأأأأأات
مختلفة( .بحث مستل من رسالة الماجستير)

5

اثأأر العواصأأف الغباريأأة علأأى التصأأحر فأأي بعأأض مجلة المثنى للعلوم
الزراعية
مناطق وسط وجنوب العراق( .بحث مشترك)

2016

6

تأأأأثير التغأأأاير المنأأأاعي علأأأى عامأأأل المنأأأا (قأأأدرة مجلة المثنى للعلوم
الريح حداث التعرية) فأي المعادلأة العامأة للتعريأة الزراعية
الريحية في بعض مناطق العراق( .بحث مشترك)

2016

2

4

أسم البحث

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 الجمعية العراقية لعلوم التربة

2012

2015

2015

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت كتاب الشكر أو الجائزة أو
شهادة التقدير
 1شهادة تقدير

الجهة المانحة

كلية علوم البيئة \ جامعة القاسم

السنة

2014

الخضراء
 2شكر وتقدير
 3شكر وتقدير
 4شكر وتقدير
5
6

رئاسة جامعة بغداد
مجلس النواب العراقي
عمادة كلية الزراعة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة  :ال يوجد

ثاني عشر :اللغــات .


العربية

 االنكليزية

2015
2015
2015

