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  أشرف محمد شريفد. :    ـم ـــــــــاالســ

 كيمياء التربة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –قسم علوم التربة والموارد / كلية الزراعة :    عنوان العمل

 klklkmkm145@gmail.com    كتروني :إاللالبريد 

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 2003 الزراعة بغداد

 2013 الزراعة بغداد الماجستير

 2018 الزراعة بغداد الدكتوراه

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــنالس ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017 - 2013 مبادئ علم التربة                     كافة اقسام الكلية 1

 التربة والموارد المائية  2

 

 2017 - 2013  تلوث التربة والمياه

3 
قسم التربة وقسم 

 التصحر

 2018 - 2017 تحليل التربة والماء والنبات

 

 

 الدراسات العلياسها لطلبة يدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ـــ ـــ ـــ 1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 / :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

مكان  السنــة  العنوان  ت

 أنعقادها

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

راقبة دور وسائل االستشعار عن بعد في م 1

 التصحر وانتاجية المحاصيل الزراعية
 حضور كلية الزراعة 2014

2 
ورشة العمل الخاصة بعنوان دور األرصاد 

الجوية الزراعية في مراقبة التصحر واالنتاج 

 الزراعي

5/11/2015 

 
 حضور كلية الزراعة

 حضور كلية الزراعة 2015 اليوم العالمي لمكافحة التصحر 3

4 
 حضور كلية الزراعة 2016 لعلوم التربة يالبرانامج الرياد

5 
 يوم التربة العالمي

2012 

2016 

 

 حضور كلية الزراعة

الندوة العلمية معا  نعيد لعمتنا النخلة  6

 كرامتها
 حضور كلية الزراعة 12/12/2017

7 
ورشة العمل الموسومة المصائد 

الحشرية ركيزة اساسية لبرامج 

 المكافحة المتكاملة لألفات 

 حضور كلية الزراعة 14/2/2018

8 
ورشة العمل الموسومة األسس العلمية 

والعملية في استخدام االجهزة والمزاد 

 المختبرية 

 حضور كلية الزراعة 20/2/2018

الندوة العلمية التعبئة والتغليف في  9

 التصنيع الغذائي
 حضور كلية الزراعة 12/3/2018

ورشة العمل الموسومة كيفية احتساب  10

 راتبي ونقاط الحوافز التي استحقها
 حضور كلية الزراعة 3/5/2018

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 الكلية داخل الكلية خارج

ين مشارك بدورة اللغة العربية للتدريسي

 2013الجدد
 

مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين 

 2013الجدد

 

 

( لتأهيل طلبة الدراسات العليا 34مشارك بدورة )

في وحدة الحاسبة االلكترونية جامعة بغداد كلية 

 2008االداب 

 

المشاركة في ورشة عمل شعبة ضمان الجودة 

وتقييم االداء في كلية التربية الرياضية جامعة 

 2018داد الجادرية بغ

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

وفطر  Mycorrhizaتأثير التداخل بين فطر الـ 

في جاهزية فسفور   Aspergillus nigerالـ 

 Triticumالصخر الفوسفاتي لنبات الحنطة )

aestivum Lفي تربة كلسية ) 

مجلة العلوم 

 2014 بغداد-عراق/الالزراعية

2 

 Glomuss mosseaeتأثير المايكورايزا 

في جاهزية   Aspergillus nigerوالفطر 

فسفور الصخر الفوسفاتي وبعض العناصر ونمو 

 الحنطة

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 2015 /العراقالزراعية

3 
تأثير القوة األيونية في إمتزاز وتحرر الفسفور 

 من ترب مختلفة النسجة

ة العراقية لعلوم المجل

 بغداد -التربة/العراق 
2018 

4 

تأثير القوة األيونية ونسجة التربة في تقييم كفاءة 

إستخالص الفسفور بطريقتي أولسن وحامض 

 % بالتربة المزروعة بالحنطة1الفورميك 

مجلة البحوث الصيدالنية 

والعلوم البيولوجية 

 /الهندوالكيميائية

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .ات العلميةلهيئ: عضوية اعاشرا  

 . عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

 عضو جمعية علوم التربة والمياه 

 عضو رابطة التدريسيين الجامعيين 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 أو شهادة التقدير

 ةالسن الجهة المانحة

 2013 عمادة الكلية  شكر وتقدير 1

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير 2

 العلمي

2014 

 2016 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 5

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


