
عبدهللا قصي عبيد حمادي  

Qusay Obaid Hammadi 

    جامعة بغداد –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 قسم علوم التربة والموارد المائية  –كلية الزراعة                

Qusai.obaid@coagri.uo.baghdad.edu-iq   البريد االلكتروني:  

 البيانات الشخصية : 

 1982/  8/ 29التولد :  -

 الجنسية : عراقي -

 الشهادات الحاصل عليها:

/  / قسم علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعة بغداد ةزراع في بكالوريوس علوم -

0226 

 0202/  بغداد/ جامعة  علوم التربة والموارد المائية/ قسم  فيزياء التربةماجستير علوم التربة /  -

 التي شغلها : ئفالوظا

   0202-0222معيد في قسم علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعة بغداد  -

   0202 منذ كلية الزراعة / جامعة بغداد/ والموارد المائية  مدرس مساعد / قسم علوم التربة  -

 الدروس التي قام بتدريسها:

 الري اساسياته وتطبيقاته  -0

 مبادئ تربة  -0

 الري والبزل  -2

 فيزياء التربة  -4

 تقانات انظمة الري   -5

 الهيدرولوجي  -6

 الجيولوجي  -2

 



 
 الحاسوب :

 2012مشاركة  الدورة التأهيلية لطلبة الدراسات العليا  ة حاصل على شهاد -

 

 العضويات 

 عضو الهيئة التدريسية في قسم علوم التربة والموارد المائية -

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين العراقية -

 عضو جمعية علوم التربة العراقية  -

 
 البحوث المنشورة 

للتربة تحت تأثير التغطية بالبتيومين وانتاج محصول القرنابيط .مجلة جامعة تكريت   دراسة الصفات -1
جامعة تكريت / وزارة التعليم العالي والبحث  كلية الزراعة / /3112/ 9للعلوم الزراعية العدد/

 العلمي / جمهورية العراق .
( وحاصل الحنطة NPKتأثير درجة تفاعل المحاليل السمادية  الورقية في محتوى العناصر الغذائية ) -3

/الجمعية العراقية لعلوم  3119/ 1/العدد / 9المجلة العراقية لعلوم التربة المجلد والذرة الصفراء .

 التربة /كلية الزراعة /جامعة بغداد .
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Qusay Obaid Hammadi  

 
The Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 - University of Baghdad 

-College of Agriculture  

- Department of Soil Science and Water Resources 

             E-mail: Qusai.obaid@coagri.uo.baghdad.edu-iq 

 

Personal data : 

   - data of birth : 29/8/1982 

   - Nationality: Iraq 

Education: 

  - Bachelor of Science in agriculture / Department of Soil Science and Water         

Resources / Faculty of Agriculture / University of Baghdad / 2006 

  - Master soil / Physics / Soil Science Department of Soil and Water Resources /  

Baghdad University / Science 2013. 

PROFESSIONAL  CAREER : 

  - Teaching Assistant in the Department of Soil Science and Water Resources /  

Faculty of Agriculture / University of Baghdad, 2007-2010 

 - Assistant / Department of Science Teacher soil and water resources / Faculty of   

Agriculture / University of Baghdad since 2013 

 Lessons taught included: 

1. irrigation  basics  and its applications 

2. Principles of Soil 

3. irrigation and drainage 

4. Soil Physics 

5. irrigation technologies Systems 

mailto:Qusai.obaid@coagri.uo.baghdad.edu-iq


6. Hydrological 

7.Geologist 

 

  computer skills: 

  - Holds a certificate of participation qualifying session for graduate students in 

2012 

 

HONORARY    MEMBERSHIPS  

   - A faculty member in the Department of Soil Science and Water Resources 

   - Member of the Iraqi Union of Agricultural Engineers 

   - Member of the Science Society of Iraqi soil 

 

Research published 

  1. Study the qualities of the soil under the influence of coverage Balbtummen and  

crop production Cauliflower .cilh Tikrit University of Agricultural Sciences Issue / 

9/2013 / Faculty of Agriculture / University of Tikrit / Ministry of Higher 

Education and Scientific / Republic of Iraq and the search. 

  2. The effect of the degree of fertilizer leafy interaction solutions in the content of 

nutrients (NPK) and holds the wheat and maize Iraqi .alcilh Science folder soil 9 / 

Issue / 1/2009 / Iraqi Society of Soil Science / Faculty of Agriculture / University 

of Baghdad. 

 

 

 

 
 


