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أوال ً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

0222/7/1

املاجستري

بغداد

الزراعة

0222/11/02

الدكتوراه

بغداد

الزراعة

02210/11/07

أخرى

-

-

-

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الوظيفة

ت

الجهة

الفترة من  -الى

1

م  .مهندس زراعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0226- 0222

0

مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0210- 0226

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0216- 0210

0

مدرس

2
2
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الزراعة

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
0216- 0222

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

القســـم
علوم الرتبة واملوارد املائية

املـــــادة
مباديء الرتبة العامة  /اجلزء العملي

السنـــــة
0226- 0222

0

البستنة

امسدة وخصوبة الرتبة  /اجلزء العملي

0229 - 0226

0

حماصيل حقلية

امسدة وخصوبة الرتبة /اجلزء العملي

0210 - 0212

2

الرتبة واملوارد املائية

حتليل تربة ونبات وماء  /اجلزء العملي

0212 - 0210

2

علوم الرتبة واملوارد املائية

مباديء الرتبة العامة  /اجلزء العملي

0212- 0212

6

علوم االغذية والتقانات االحيائية

مباديء الرتبة العامة  /اجلزء النظري

0216- 0212

7

قسم علوم االقتصاد الزراعي

مباديء الرتبة العامة  /اجلزء النظري

0217- 0216

8

علوم الرتبة واملوارد املائية

مباديء الرتبة العامة  /اجلزء العملي

0217- 0216

9

خامساً :المؤتمرات والندوات العلمية لعام 3186- 3182
ت

عنوان الندوة او املومتر

1
2

دور االرصاد اجلوي يف مراقبة التصحر

3
4
5
6

واقع التلوث البيئي يف الرتب واملوارد
وانتاجيةالعراقية
املائية
االراضي
التأثريات البالوجية للتلوث النفطي يف
سبل النهوض بتطور تربية النحل يف
لبيئة العراقية
البذور الصناعية
مستلزمات االستفادة القصوى من
العراق

السنــة
0216- 0212
0216- 0212
0216- 0212
0216- 0212
0216- 0212
0216- 0212

االمسدة احليوية يف العراق

7

مكافحة التصحر مسؤولية اجلميع

مكان أنعقادها
كلية الزراعة /قسم التصحر
كلية الزراعة /قسم علوم
التربة و الموارد المائيه
كلية الزراعة /قسم علوم
التربة و الموارد المائيه
كلية الزراعة /قسم وقاية
الزراعة /قسم البستنة
النبات
كلية
كلية الزراعة /قسم علوم

نوع
ورشة عمل
ندوة حبث  /بوسرت
(
ندوة

حضور)

ندوة
ورشة عمل
ندوة

التربة و الموارد المائيه

0216- 0212

كلية الزراعة /قسم التصحر

ندوة

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
عضو لجنة اجتماعية
التقديم للحصول على لقب استاذ مساعد

عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقديرلعام .3186- 3182
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

1
0
0
2
2

نشر حبث يف جملة عاملية
جلان امتحانيه
شهادة تقديريه عدد()0

اجلهة املاحنة

السنة

0216 - 0212
جامعة بغداد
جامعة بغداد /عمادة كليةالزراعة 0216- 0212
جامعة بغداد /عمادة كليةالزراعة 0216- 0212

-

البحوث المنشورة
)1 Evaluation of Theoretical Basis Used To Create Residual Sodium Carbonate (RSC
Equation and the Possibility of Mg- Carbonate Minerals Precipitation in Soil
Dept. of Soil Sci. and
Abdulbaqi D. S. Al-Mamooree
Shafiek C. S. Al-Kaysi
Water Resources, College of Agric., Univ. of Baghda IOSR Journal of Agriculture and
Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 8, Issue 4
Ver. III (Apr. 2015), PP 66-71 www.iosrjournals.org
 - 3تأثير معادن الكاربونات المترسبة ثانويا ً في السلوك الكيميائي للحديد في التربة
عبد الباقي داود سلمان المعموري
كلية الزراعة  /جامعة بغداد
مجلة الفرات للعلوم الزراعية /مجلد الثالث /العدد الثامن
قبول نشر
 - 0تأثيرنوعية المحاليل الملحية في امتزاز وتحرر الفسفور من التربة
ليث جوده كريم الدايني
عبد الباقي داود سلمان المعموري
كلية الزراعة  /جامعة بغداد
كلية الزراعة  /جامعة بغداد
قبول نشر  /عدد  8مجلد  3189 9مجلة القادسية للعلوم الزراعية

عمر طارق عبد المجيد السالم
كلية الزراعة  /جامعة بغداد

 - 2دور نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم ونمط الترسيب في نوعية وكمية معادن الكاربونات المترسبة في التربة وآثرها في
امتزاز وتحرر الزنك - 2امتزاز وتحرر الزنك

( المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد,11عدد,1السنة  2111ص) 112- 11

عبد الباقي داود سلمان المعموري

شفيق جالب سالم القيسي

 - 5دور نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم و نمط الترسيب في نوعية وكمية معادن الكاربونات المترسبة
في التربة وآثرها في امتزاز وتحرر الزنك  - 1نوعية وكمية معادن الكاربونات المترسبة

( المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد,11عدد,1السنة  2111ص)111- 111

عبد الباقي داود سلمان المعموري

شفيق جالب سالم القيسي

 – 6تاثير السماد الفوسفاتي ونسجة التربة ومصدر ماء الري في بعض خواص الكيميائية للتربة
فليح حسن احمد

عبد سلمان جبر

( مجلة العلوم الزراعية مجلد  13عدد 1

عبد الباقي داود سلمان المعموري

السنة  2116ص ) 11- 11

 - 3تاثير السماد الفوسفاتي ونسجة التربة ومصدر ماء الري في بعض الصفات الخصوبية للتربة
فليح حسن احمد

عبد سلمان جبر

( مجلة العلوم الزراعية مجلد  6عدد 2

عبد الباقي داود سلمان

السنة ) 2116

C.V
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Date of Birth: 1978 – 06-23
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Martial statues: Maried
No. of children: - 2
Specialization: Soil chemist
Position: Head of Soil Sci. Water Resources Dept
Scientific Degree: Lecturer
Work Address: Head of Soil Sci. and Water Resources Dept., College of
Agric
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Scientific Certification:

Degree science

University

College

Date

B.Sc.

Baghdad

Agriculture

2001

M.Sc.

Baghdad

Agriculture

2004

Ph.D.

Baghdad

Agriculture

0210

Any other

Second,
No.

Career:

Career

Workplace

From -To

1

Engineering assistant

College of agriculture university of Baghdad

2005-2006

0

teaching assistant

College of agriculture university of Baghdad

2006-2012

0

Lecturer

College of agriculture university of Baghdad

2012- 2016

2
2
6

Third,
No.
1
2
3
4
5
6
7

University Teaching .

University
Baghdad

The (Institute / College)
Agriculture

From -To
Since 2005

Fourth, Courses Which You Teach:
No.

Department

Subject

Year

1

Soil and water source

Principles of soil

2005-2006

0

Soil and water source

Soil fertility and fertilizers

2005-2006

0

Field crops

Soil fertility and fertilizers

2006-2007

2

Soil and water source

Analysis of soil water and plant

2007-2008

2

Agriculture extension

Soil fertility and fertilizers

2009-2010

6

Soil and water source

Principles of soil

0211- 0216

7
8
9

Fifth, Thesis which was supervised by :
No.
1
0
0
2
2
6
7

Thesis Title

Department

Year

Sixth,
No.

Conferences which you participated:

Conferences Title

Year

Place

Type of Participation

1
(
2
/ بحث
3
بوس
4
تر
5
6
حضو
7
)ر

Seventh,

Scientific Activities:

Within the College

Outside the College

Eighth, Research Projects in The Felid of Specialization to
The Environment and Society or the Development of Education:

No.

Research Title

Place of Publication

Year

1

Effect of phosphate fertilizer soil texture and

The Iraqi journal of

2006

agriculture
The Iraqi journal of

2006

irrigation water source on some chemical
properties of soil
Effect of phosphate fertilizer soil texture and

2

irrigation water source on some fertility
properties of soil and wheat growth

agriculture

Ninth, Membership:




Tenth,
No.

8
0
0
2
2
6

Awards and Certificates of Appreciation:

Name of Awards and Certificates

Donor

Year

Eleventh,
No.

Scientific literature:

Scientific Literature Title

1
0
0

Twelfth,
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