السيره الذاتيه

االســــــــــــم :

ايمان قاسم محمد عبدالرسول

التـخـصــص

:

الوظيفــــــه

 :استاذ جامعي

الدرجة العلمية :
عنوان العمل :

علوم التربه والموارد المائيه -اسمده وخصوبة التربه

مدرس
كلية الزراعة/جامعة بغداد

البريد إاللكتروني ealbahrani@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية
بكالوريوس
املاجستري
الدكتوراه

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

موصل

الزراعة

9191

بغداد

الزراعة

9191

بغداد

الزراعة

1091

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت
9
1
2
4
1

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

مدرس مساعد

كلية الزراعة

1090- 1002

مدرس

كلية الزراعة

1099- 1090

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجامعة

ت الجهة (المعهد  /الكلية)
بغداد
 1كلية الزراعة
رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
9

القســـم

التربه والموارد المائيه

1

االمحاصيل,االقتصاد,االرشاد

2

البستنه,االنتاج الحيواني
التربة والموارد المائية

4

املـــــادة

الفترة من  -الى
 - 1002مستمر
السنـــــة

فسلجة نبات (عملي),تغذية نبات(عملي)

1092- 1092

مبادئ علم التربه,االسمده والخصوبه

1092- 1002

(عملي)
مادة التربه العضويه (عملي)

1099- 1092

خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان

واقع التلوث البيئي في الترب والموارد المائيه

5102

2

مستلزمات االستفاده القصوى من االسمده

5102

كلية الزراعه

2

اليوم العالمي لمكافحة التصحر

5102

كلية الزراعه

1

العراقيه

الحيويه في العراق

نوع املشاركة

كلية الزراعه

حضور

أنعقادها

( حبث  /بوسرت
عضو

حضور)
حضور

4

البرانامج الريادي لعلوم التربة

5102

كلية الزراعة

حضور

1

يوم التربة العالمي

5102

كلية الزراعة

حضور

سادسا  :األنشطة العلمية االخرى .
المشارك ه في بحث مع قسم بحوث البستنه التابع لوزارة الزراعه في بحث  :تأثير التسميد
العضوي والكيميائي في مضادات االكسده للفلفل الملون تحت ظروف الزراعه المائيه

سابعا :املشروعات البحثية املنشوره فى جمال التخصص
حمل النشر

السنة

ت

أسم البحث

1

اداء الذره الصفراء عند مغنطة الماء مع كبريتات
وكلوريد البوتاسيوم

مجلة العلوم الزراعيه
العراقيه

1001

2

تأثير نوع ومستوى السماد العضوي في جاهزية NوPوK

مجلة االنبار للعلوم
الزراعيه

1090

ونمو وانتاجية حاصل الثوم )(Allium sativum L

3

Study of irrigation intervals and biofertilizer

on growth, Yield and water use efficiency of
some wheat cultivars

Online international

2014

interdisciplinary
research joutnal

4

تأثير اضافة الفسفور والسماد الحيوي وحامض

مجلة القادسيه الزراعيه

1091

الهيوميك في جاهزية الفسفور والحديد في تربة
المنطقه الجذريه للذره الصفراء

5

تأثير موعد اضافة االسمده الكيميائيه على محتوى مجلة القادسيه للعلوم
وريقات النخيل من العناصر الكبرى والحاصل الزراعيه
لثالث اصناف لنخيل التمر الحديثة االثمار

ثامنا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية .
 عضو نقابة املهندسني الزراعيني .

1099

 عضو مجعية علوم الرتبة واملياه .
 عضو يف اللجان االمتحانيه .
 عضو يف جلان االرشاد الرتبوي للطلبه.
 عضو اللجنه االجتماعيه .

تاسعاً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت كتاب الشكر أو اجلائزة أو
 9شهادة تقديريه
شهادة التقدير

السنة
اجلهة املاحنة
2010 USDA Forign
Agricultural service

 1شكر وتقدير

املساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 1094

 2شكر وتقدير

عمادة كلية الزراعه

1091

 4شكر وتقدير

عمادة كلية الزراعه

1092

عاشرا :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.
ت
9

أسم الكتاب

سنة النشر

احلاد عشر :اللغــات .


العربية



االنكليزية

 الفارسيه

C.V

Name: Eman Kassim Mohammed
Specialization: Soil Science and Water Resources (Soil
fertility & fertilizers)

Position: college professor
Scientific Degree: lecturer.
Work Address: College of Agriculture, Univ. of Baghdad.
E-mail: ealbahrani@yahoo.com
First,

Scientific Certification:

Degree science

University

College

Date

B.Sc.

Mosul

Agriculture

1979

M.Sc.

Baghdad

Agriculture

1985

Ph.D.

Baghdad

Second,
No.

Agriculture

2015

Career:

Career

Workplace

From -To

1

Assis. Lecturer

College of Agriculture

2006-2010

2

Lecturer

College of Agriculture

2010-2017

Third,
No.
1

University Teaching .

University
Baghdad

The (Institute / College)
Agriculture

From -To
2006-cont.

Fourth, Courses Which You Teach:

No.

Department

Subject

Year

9

1
2

Horticulture, Agriculture Fertility and Fertilizer, Principles
Economy,Field Crops

of Soil Science (Lab.)

Soil Dept.

Plant Nutrition, Plant

2013-2016

Soil Dept.

Phycology(Lab.)
Soil Organic Matter(Lab.)

2016-2017

Fifth,
No.

1(

Conferences which you participated:

Conferences Title

Year

Place

Type of Participation

Pollution on soil and
water resources in iraq

2015

University of
Baghdad

Presence

Maximum benefit of
biofertilizer in Iraq

2016

University of
Baghdad

Member

2015

Baghdad.

presence

4
Peer workshop for soil
)ور

2016

Baghdad.

presence

5

2012- Baghdad.
2016

presence

بحث

2/

2006-2013

بو
3
world Desertification
 سترcombat day
حض

world soil day

Sixth,

Scientific Activities:

Effect of chemical and Organic Fertilizer on colored pepper
under agriculture water condition

Seventh, Research Projects in The Felid of Specialization

No.

Research Title

Place of Publication

Year

1. 1 Performance of Maze Under
Magnetized Water and KSulfate and Chloride

The Iraqi journal of
Agricultural Sciences

2009

2. 2Effect of organic fertilizer on

Al-Anbar journal of
agricultural science

2010

Online international

2014

availability of macro nutrients
N,P,K and the product of
garlic
3. Study of irrigation intervals
and biofertilizer on growth,

interdisciplinary research

Yield and water use efficiency

joutnal

of some wheat cultivars

4. The Effect Of Phosphate
Fertilization, Biofertilizer and

Al-Qadisiya journal for
agricultural sciences

2016

Online international
interdisciplinary research
joutnal

2017

humic acid on Phosphourus and
Iron Availability in Soil
5.
Effect of Chemical
Fertilization time on NPK
Pannaes contents and Yield of
new date palm breading for
three culivars

Eighth, Membership:
 Member of Iraqi society of soil science
 Member of Agriculture Engineers Association
 Member of Examination Committee
 Member of pedagogical guidance Committee
 Member of the Committee for Social
Ninth,

Awards and Certificates of Appreciation:

No. Name of Awards and Certificates

Donor

Year

9

Acknowledgement

USDA Forign Agricultural
service

1090

1

Acknowledgement

Head. Assist. of Baghdad
University.

1094

2

Acknowledgement

Dean of Agric. College.

1091

4

Acknowledgement

Dean of Agric. College.

2016

Tenth,
No.

Scientific literature:

Scientific Literature Title

9
1
2

Eleventh,
 Arabic.
 English.
 Persian

languages:

Year of The Publication

