
 
 

 
 

 
 
 

 ةالسيره الذاتي
 

 

    قحطان جمال عبدالرسولد.   :    ـم ـــــــــاالســ

  خصوبة التربة واألسمدة   :      صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ةــــــالوظيف

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :

         ادكلية الزراعة/جامعة بغد:        عنوان العمل

  Kahtan_Jamal @yahoo.com   كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 
 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 0890-0891 ي الفني/بغدادالزراعالمعهد  مؤسسة المعاهد الفنية دبلوم فين

 بكالوريوس

 

 0899-0891 الزراعة بغداد

 0889 الزراعة بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 0111 الزراعة بغداد



 
 

 
 

 
 
 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 مستمر -   0889 بغداد ةالزراعكلية  1

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0111-0889 تغذية النبات العملي التربة والموارد المائية 0

 0110-0111 القة التربة بالماء والنبات العمليع التربة والموارد المائية 0

 0110-0110 تحليل تربة ونبات وماء العملي التربة والموارد المائية 3

 0119-0111 مبادئ علم التربة العملي التربة والموارد المائية 4

 0105-0118 خصوبة التربة العملي، تقنيات األسمدة العملي التربة والموارد المائية 5

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0889 -0880 كلية الزراعة م.مهندس زراعي 0

 0111- 0889 كلية الزراعة مدرس مساعد 0

 0103 – 0111 كلية الزراعة مدرس 3

 ولحد االن -0103 كلية الزراعة استاذ مساعد 4

5    



 
 

 
 

 
 
 

 0105-0104 بة العمليالمادة العضوية في التر تربة والموارد المائيةال 6

 الثروة الحيوانية   1

 

 0111-0888 مبادئ علم التربة العملي

 المحاصيل الحقلية 9

 

 خصوبة التربة واألسمدة العملي

 

0111-0110 

 االقتصاد الزراعي 8
 

 

خصوبة التربة واألسمدة العملي؛مبادئ علم 
 التربة العملي

 

0110-0113 

خصوبة التربة واألسمدة العملي؛مبادئ علم  االرشاد الزراعي 01
 التربة العملي

 

0114-0111 

   0106-0105 مبادئ علم التربة/نظري المكائن واالالت الزراعية 00

 0101 تقنيات األسمدة / نظري التربة والموارد المائية 00

 -دراسات عليا /عمليالمادة التربة العضوية  االرشاد الزراعي 03

 ارشاد تخصصي

0100 

 0106 دراسات عليا تقنيات األسمدة العملي/ المحاصيل الحقلية 04

 0101 خصوبة التربة واألسمدة/ دراسات عليا البستنة وهندسة الحدائق 05

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 ةالسنــ مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

الفسفور الجاهز في ترب محافظة المثنى وعالقته ببعض تقييم  0

 دبلوم عاليرسالة  -صفات التربة

علوم التربة 

 والموارد المائية

0105-

0106 

 

 

 

 

 

الجقاهز  دراسة تقييمية لبعض طرائقق اسقتخالب بوتاسقيوم التربقة 0

وعالقتققه بالبوتاسققيوم الممققت  وبعققض مؤشققرات نمققو محصققو  

 ماجستيررسالة  -الشعير

علوم التربة 

 والموارد المائية

0105-

0106 

 

التقيققققققيم الخصققققققوبي لتققققققرب البيققققققوت المحميققققققة فققققققي نا يققققققة  3

 رسالة دبلوم عالي - الزبيدية/محافظة واسط

علوم التربة 

 والموارد المائية

0106-

0101 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

مكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 هانعقادأ

 نوع املشاركة 

) حبث / بوسرت 

 حضور(

المؤتمر العلمي القطري األول للتربة والموارد  1
 المائية

 -كلية الزراعة 1002
 جامعة بغداد

 مشارك

وزارة الزراعة  1002 المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية 0
 بغداد-العراقية

 مشارك

 -كلية الزراعة 1021 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 
 جامعة كربالء

 مشارك

-كلية الزراعة 1022  الثالث للبحوث الزراعيةالمؤتمر العلمي  3
 جامعة الكوفة 

 مشارك

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية
داخل  مقوم علمي لبحوث علمية لمجالت علمية

 وخارج الكلية
( في جامعة بغداد 00مشارك في دورة التأهيل التربوي)

 06/1/0889-03/6من

مشارك في الدورة التأهيلية السادسة لتعليم الحاسوب في  مقوم علمي لرسائل ماجستير
مركز الحاسبة االلكترونية من  -الجامعة المستنصرية

0-09/6/0110 



 
 

 
 

 
 
 

عضو لجان مناقشة لطلبة الدكتوراه والماجستير 
 العالي والدبلوم

مشارك في دورة الترقيات العلمية في مركز الحاسبة 

 3/01/0103-08/8جامعة بغداد من –االلكترونية 

مشاريع بحوث تخرج لطلبة الصفوف مشرف على 
 الرابعة

 

 

تطوير  أوثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع 

 . التعليم

 ةالسن النشر حمل أسم البحث ت
 -مجلة العلوم الزراعية العراقية تأثير اضافة مخلفات مصانع التبغ في نمو و اصل الحنطة 1

 6العدد -34مجلد

0113 

السلوك الثرموديناميكي للبوتاسيوم المضاف مع السمادين  2
 النتروجيني والعضوي خال  موسم نمو محصو  البطاطا

مجلد -مجلة الزراعة العراقية
 0العدد - 04

0118 

 ركيات البوتاسيوم المضاف مع السمادين النتروجيني  3
 والعضوي خال  موسم نمو محصو  البطاطا

مجلد -مجلة الزراعة العراقية
 0العدد - 04

0118 

تأثير التسميد العضوي والمعدني في نمو و اصل البطاطا  4
في اوراق النباتات في مرا ل  KوPوNوتركيز مغذيات 

 مختلفة من النمو

 -الزراعية العراقية مجلة العلوم
 0العدد -41مجلد

0118 

5 

 
تقييم تأثير سماد الهايدروكومبلكس في نمو وحاصلي 

الشعير والقمح ومفهوم نسبة االشباع بااليونات الموجبة 
 النبات للتسميد القاعدية في تفسير استجابة

 المجلة العراقية لعلوم التربة

 0العدد -01مجلد

0101 

كيميائية والفيزيائية ألسمدة دراسة بعض الخصائص ال 6
عضوية وكيميائية ومحسنات مختلفة ودور التحلل المائي 

 من األسمدة العضوية NPKفي تحرر مغذيات 

 -ةمجلة الكوفة للعلوم الزراعي
عدد خاب -5مجلد  

0103 



 
 

 
 

 
 
 

دراسة تأثير التسميد المعدني والعضوي ورش  امض  7
 الهيوميك في نمو و اصل البطاطا

 ية لعلوم التربةالمجلة العراق
 0العدد -03مجلد

0103 

دراسة الحركة االفقية للمغذيات المعدنية  8
من األسمدة المضافة في التربة بأستخدام (K,P,N)الرئيسة

 أداة محلية الصنع

 المجلة العراقية لعلوم التربة
 0العدد -05مجلد

0105 

تقييم محتوى بعض ترب محافظة المثنى من الفسفور  9
 ت وعالقته ببعض صفات التربةالجاهز للنبا

 المجلة العراقية لعلوم التربة
 0العدد -06مجلد

0106 

دراسة تقيمية لبعض طرائق استخالب بوتاسيوم التربة  11
 الجاهز وعالقته بالبوتاسيوم الممت  من محصو  الشعير

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 3العدد -49مجلد

0101 

 

 

 .لمية احمللية والدولية اهليئات الععضوية  :تاسعا

  نقابة املهندسني الزراعينيعضو . 

 عضو مجعية علوم الرتبة واملياه 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا: 

والشهادات  ب الشكرتك ت

  التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

 0118 وزير الزراعة العراقي شكر وتقدير 0

0101،0101،0105،010 /بغداد ةكلية الزراع عميد شكر وتقدير 0

6 

 



 
 

 
 

 
 
 

 0100 كلية الزراعة/كربالءعميد  شكر وتقدير 3

 0103 عميد كلية الزراعة/ الكوفة شكر وتقدير 4

 0106  املثنى كلية الزراعة/ عميد شكر وتقدير 5

 0106  البصرة كلية الزراعة/ عميد شكر وتقدير 6

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر

 سنة النشر الكتابأسم  ت

0   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     العربية    

    االنكليزية        
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Name:   Kahtan Jamal Abdulrassol 

Specialization: Soil Fertility and Fertilizers  

Position: collage professor  

Scientific Degree: Assistant professor 

Work Address: Collage of Agriculture, Univ. of Baghdad. 

E-mail: Kahtan_Jamal@yahoo.com 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date Collage University Degree science 

1980-1981 Institute of technique 

agriculture-Baghdad  

Technique 

institutes 

organization 

T.D 

1987-1988 Agriculture Baghdad B.Sc 



 
 

 
 

 
 
 

0889 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2007 Agriculture Baghdad Ph.D. 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / Collage) University No. 

1998-cont. Agriculture Baghdad 1 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

From -To Workplace Career No. 

1998-  1992   Collage of  Agriculture Assistant of agronomist 0 

1998-2007 Collage of  Agriculture Assis.  Lecturer 

  

0 

2013-  2007   Collage of  Agriculture Lecturer 3 

2013-cont. Collage of  Agriculture Assis.Prof. 4 



 
 

 
 

 
 
 

Year Subject Department  No. 

1998-2000 Practical Plant nutrition Soil Sciences &water 

resources 

1 

2000-2001 practical soil-water-plant 
relationship 

Soil Sciences &water 
resources 

2 

2001-2002 practical soil –plant &water analysis, Soil Sciences &water 
resources 

3 

2007-2008 practical soil sciences principle Soil Sciences &water 

resources 

4 

2009-2015 practical soil fertility, practical 

fertilizers technology 

Soil Sciences &water 

resources 

5 

2014-2015 practical soil organic matter Soil Sciences &water 
resources 

6 

1999-2000 practical soil sciences principle Animal resources 7 

2000-2001 practical Soil fertility & fertilizers Field crops sciences 8 

2002-2003 practical Soil fertility & fertilizers 
practical soil sciences principle 

Agricultural economic 9 

2004-2007 
 

 
 

practical Soil fertility & fertilizers 
practical soil sciences principle 

 

Extension and agricultural 
education 

10 

2015-2016 Soil sciences principle Agricultural 
mechanization 

11 

2017 fertilizers technology Soil Sciences &water 
resources 

12 

2011 practical soil organic matter-higher 
education 

Extension and agricultural 
education 

13 

2016 practical Soil fertility & fertilizers Field crops sciences 14 

2017 Soil fertility & fertilizers-higher 

education 

Horticulture and Gardens 

engineering 

15 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 



 
 

 
 

 
 
 

 
Year Department Thesis Title No. 

2015-2016 Soil Sciences 
&water 

resources 

Evaluation of available phosphorus content for some 
Al-Muthanna government soils and its relation to some 

soil characters 

0 

01062015- Soil Sciences 
&water 

resources 

Evaluation study for some extraction methods of 
available soil potassium and their relationship with 

absorbed potassium and some parameters of Barley 
crop growth 

0 

2016-2017 Soil Sciences 
&water 

resources 

Fertility Evaluation of some plastic houses soils at Al-
Zubaidiyah-Wasit province 

3 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بو

ستر 

حض

 ور(

Submitted research 
paper. 

Agriculture 
collage of 

Baghdad 

2001 First scientific conference 
for soil and water resources 

1 

Submitted research 
paper. 

Ministry of Iraqi 
agriculture 

2009 Seventh scientific conference 
For agricultural research 

2 

Submitted research 
paper. 

University of 
Karbala 

2012 Second scientific conference 
For agricultural research 

3 

Submitted research 
paper. 

University of 
Al-Kufa 

2013 Third scientific conference 
For agricultural research 

4 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the Collage Within the Collage 



 
 

 
 

 
 
 

Sharing in course of educational orientation 

in Baghdad university from 13/6-16/7/1998 

Scientific assessor for scientific research 

for scientific magazine in and out the 
collage 

Sharing in sixth orientation course for 
instruction computer in Al- Mustansyria 

university from 2-28/6/2001 

Scientific evaluator for master thesis and 
doctorate dissertation 

Sharing in scientific promotion course in 
computer center- Baghdad university from 

29/9-3/10/2013 

Member in debate master, doctorate and 
high diploma 

 Supervisor on graduation researches 
projects for forth class students 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

 

 

Research Title Place of  Publication Year 

1. 1 Effect of application tobacco industries 

wastes on growth and yield of wheat 

The Iraqi journal of agricultural 

sciences-vol.34-No.6 

2003 

2. 2 Thermodynamic behavior of added potassium 
with nitrogen and organic fertilizers during 
potato plants growth seasons 

Iraqi Journal of agriculture-Vol.14 
No-2 

2009 

3.  Kinetics of added potassium with nitrogen 
and organic fertilizers during potato plants 
growth season 

Iraqi Journal of agriculture-Vol.14 
No-2 

2009 

4.  Effect of organic and mineral fertilization in 
growth and yield of potato and concentration of 

NPK in plant  leaves 

The Iraqi journal of agricultural 
sciences-vol.40-No.1 

2009 

5.  Evaluation effect of Hydrocumplex fertilizer 

in growth and yield of Barley and Wheat and 
using the basic cation saturation ratio in 

interpretation plant response to fertilization 

The Iraqi Journal of soil Sciences 

Vol.10 No.1 

2010 



 
 

 
 

 
 
 

6.  Study some characteristic of different 
organic, chemical fertilizers and amendments 

and role of hydrolysis in release of NPK 
nutrients 

Kufa journal for agriculture 
sciences.Vol.5 –especial No. 

2013 

7.  Effect of mineral and organic fertilization and 
foliar application with humic acid in growth 
and yield of potato(Solanum tuberosum L.) 

The Iraqi Journal of soil Sciences 
Vol.13 No.1 

2013 

8.  Study the horizontal movement of essential 

nutrients(N,P,K) of mineral fertilizers in soil 
using localized made tool 

The Iraqi Journal of soil Sciences 

Vol.15 No.1 

2015 

9.  Evaluation content of some AL-Muthanna 
government soils from available phosphorus 
to plants and their relationship with some soil 

characters 

The Iraqi Journal of soil Sciences 
Vol.16 No.1 

2016 

10.  Evaluation study for some extraction methods 

of available soil potassium and their 
relationship with absorbed potassium by 

Barley crop 

The Iraqi journal of agricultural 

sciences-vol.48-No.3 

2017 

 

 

   Ninth,   Membership: 

 

  Member of Iraqi society of soil science  

  Member of Agriculture Engineers Association 

   

 Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 



 
 

 
 

 
 
 

2009 Iraqi agriculture minster Acknowledgement 1 

2010 
2010 

2015 
2016 

Dean of Agric. Collage- Baghdad Acknowledgement 0 

0103 Dean of Agric. Collage-Al-Kufa .  Acknowledgement  0 

2012 Dean of Agric. Collage-Karbala .  Acknowledgement 3 

2016 Dean of Agric. College-Al-Muthanna .  Acknowledgement 4 

2016 Dean of Agric. College-Al-Basra .  Acknowledgement 5 

2009 Minister of Iraqi agriculture Acknowledgement 6 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

0 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic. 

 English.    

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


