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    د. ابتسام مجيد رشيد:    ـم ـــــــــاالســ

 كيمياء التربة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

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

 dr.ibtesammajed 1962@yahoo.com  كتروني :إاللالبريد 

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1982 الزراعة بغداد دبلوم

 1998 الزراعة بغداد بكلوريوس

 2002 الزراعة بغداد الماجستير

 2012 الزراعة بغداد الدكتوراه

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  االعملي -المرحلة / الرابع  -ملوحة التربة  التربة والموارد المائية  1

 تربة والموارد المائية ال 2

 

  العملي -المرحلة / الثالث  -كيمياء التربة

 تربة والموارد المائية   ال 3

 

  العملي -ة  االولىالمرحل  -مبادئ الجيولوجيا العامة 

4 
 مكافحة التصحر 

 

الجزء  –المرحلة االولى  –مبادئ الجيولوجيا العامة 

  النظري 

 ملوحة واستصالح التربة  المرحلة الثاثة  المحاصيل الحقلية  5

 عملي

 

  

 

 

 نظري -مبادئ الجيولوجيا المرحلةا الولى التربة والموارد المائية  6

 ااالولى 

 

  نظري  -مبادئ تربة / المرحلة االولى اد الزراعياالرش 7



 

 

 

 

 

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ـــ ـــ ـــ 1

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

ربة وحامض الهيوميك في بعض الصفات تاثير ملوحة الت  1

 دبلوم عالي – الكيميائية للتربة ونمو الذرة الصفراء

علوم التربة 

 والموارد المائية

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية الزراعة 8/11/2012 علمية الثانية البحاث النخيل و التمورالندوة ال 1

الندوة العلمية التوجهات الحديثة في ادارة  2

 الدواجن

 حضور كلية الزراعة 2013-3-27

الندوة العلمية تردي تربية نحل العسل في  3

 االسباب و المعالجات ..…العراق

 حضور كلية الزراعة 2-4-2013

علمية ادخال اصناف بطاطة عالية الندوة ال 4

 القيمة الغذائية 

 حضور كلية الزراعة 23-4-2013

الندوة العلمية كنوز الثروة النباتية في  5

 الصحاري العراقية 

 حضور كلية الزراعة 8-5-2013

الندوة العلمية التوجه نحو االنتاج النظيف في  6

 اتباع  الزراعة العضوية

 ضورح كلية الزراعة 13-6-2013

 حضور كلية الزراعة  2013-4 المؤتمر العلمي لوقاية النبات 7

كانون  4-3 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 8

 2013االول

 -كلية الزراعة

 جامعة ديالى 

 مشارك

 

 مشارك بغداد    3/12/2014-1 المؤتمر العلمي التاسع للبحوث الزراعية 9 

د الجوية ورشة عمل بعنوان دور االرصا 10

الزراعية في مراقبة التصحر وانتاجية 

 االراضي

 مشارك بغداد 3015-11-3



 

 

 

 

 

 

 

ورشة العمل الخاصة بعنوان دور األرصاد  11

الجوية الزراعية في مراقبة التصحر واالنتاج 

 الزراعي

5/11/2015 

 

 حظور كلية الزراعة

 حظور كلية الزراعة  2015 اليوم العالمي لمكافحة التصحر  12

 حضور كلية الزراعة  2016 لعلوم التربة البرانامج الريادي 13

 حضور كلية الزراعة  2016 يوم التربة العالمي 14

ندوة علمية لقسم علوم التربة بعنوان  15

مستلزمات االستفادة القصوى من االسمدة 

 الحيوية في العراق

 حضور كلية الزراعة 2016

تقانة  ورشة عمل تحت عنوان الزراعة الجافة 16

 لزيادة انتاج الرز في العراق 

 حضور كلية الزراعة 2017

 

ندوة علمية بعنوان االفاق المستقبلية الدترة  17

االمراض النباتية و مسبباتها و منتجاتها 

االيضية من اجل الحصول على غذاء خالي 

 من الملوثات 

 حضور كلية الزراعة 2017

 

 

 حضور كلية الزراعة 7/12/2017 راعية المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الز 18

ندوة علمية بعنوان استخدام تقنية  19

phytoremediation  في معالجة التراب

 الزراعية الملوثة بالعناصر الثقيلة 

 حضور كلية الزراعة 21/12/2017

 حضور كلية الزراعة 10/1/2018 ندوة علمية بعنوان افاق في تربية النبات  20

ورشة عمل بعنوان المصائد الحشرية ركيزة  21

 اساسية لبرامج المكافحة المتكاملة لالفات 

 حضور كلية الزراعة 2/142018/

ندوة علمية بعنوان تطبيقات معالجة الصور  22

 الرقمية في البحوث العلمية 

 حضور كلية الزراعة  2018/3/15

ورشة عمل بعنوان كيفية احتساب راتبي و  23

 افز التي استحقها نقاط الحو

 مشاركة كلية الزراعة  2018/5/3

 

 

 / :براءات االختراع: سادسا
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 / : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

-2012عضو في لجان تدقيق نتائج الدور الثاني

2013 

 

-2013عضو في لجان تدقيق نتائج الدور االول 

2014 

 

مشارك في دورات التعليم المستمر / جامعة بغداد/  

 2013كلية الزراعة.

  

مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين /جامعة 

 بغداد 

 

مشارك في دورة الفحوصات الفيزيائية والكيميائية  

 2013للمياه .

 في الجامعة التكنلوجية

   2015مشارك في دورة اللجان االمتحانية 

ك في دورة برنامج تحليل البيانات االحصائية مشار 

SAS2013    / جامعة بغداد 

 

وحدة الحاسبات  Photoshopمشارك في دورة 

 20 14االلكترونية 

 

  2014متابعة شؤن المختبرات 

  2015عو في لجنة تبرعات 

  2015االشراف التربوي على المرحلة الثانية 

  2016تقويم رسالة ماجستير

  7-4-2016لجنة استالل عضو في 

  21-6-2016عضو في لجنة استالل 

  22-8-2016عضو في لجنة استالل

  30-10-2016عضو في لجنة استالل 

-2016عضو لجان مناقشة لطالب الماجستير   العالي

6-12 

 

 عضو لجان مناقشة لطالب الدبلوم العالي

2016 -11-7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 يعضو لجان مناقشة لطالب الدبلوم العالي ف

2017-1-3 

 

  2016عضو لجان االشراف التربوي 

-2015عضو في لجان تدقيق نتائج الدور االول

2016 

 

  4/1/2018عضو في لجنة التدريب الصيفي 

  االشراف على بحوث تخرج  طلبة المرحلة الرابعة 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

مياه ابار كلية الزراعة كيميائيا تقييم نوعية 

واحيائيا وصالحيتها لالستخدامات 

 الزراعية طبقا لتصانيف عالمية  

مجلة العلوم الزراعية 

-1(:6)38 –العراقية 

13  

 2007 

2 

وى الرطوبي ستتأثيرنوعية مياه الري والم

في بعض المعايير التقليدية الثرموديناميكية 

 لجاهزية البوتاسيوم

راقية لعلوم المجلة الع

 -131(:1)11-التربة 

140  

2011 

 

3 

 تأثيرنوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي

في القوة التجهيزيةللبوتاسيوم تحت ظروف 

 الزراعة المحمية

مجلة ديالى للعلوم 

-246(:2)5الزراعية. 

256. 

2013 

4 
استخدام نوعيات مختلفة من مياه الري في سقي 

  لمحمية.محصول الطماطة تحت الزراعة ا
مجلة الزراعة العراقية 

 -33(:5)19) البحثية( 

43 

 2014 

5 

تأثير نظام الري والتسميد الكيمياوي في نمو 

 فسائل نخيل الزهدي

مجلة العلوم الزراعية  

 -53(: 1)45 –العراقية

64 

 2014 

6 

تاثير ملوحة مياه الري في مستويات بعض 

المغذيات الجاهزة في تربة رملية ووريقات 

خيل التمر البرحي والخستاوي الحديثة  ن

 االثمار 

مجلة الزراعة  

العراقية)البحثية( 

21(1:)82-93    

 2016 

 

 

7 

تأثير مدة الحضن في االكسدة الحيوية 

للكبريت الزراعي في بعض الخصائص 

 الكيميائية لتربة طينية

مجلة ديالى للعلوم 

-117(:2)8الزراعية. 

124. 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلميةا: عضوية عاشرا  

  نقابة المهندسين الزراعيينعضو . 

 عضو جمعية علوم التربة والمياه 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2013 معة ديالىرئيس جا شهادة تقديرية 1

 2014-12-1  وزير الزراعة  شهادة تقديرية  2

 2015-2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

  عميد كلية الزراعة شكر وتقدير/ لجان امتحانية 4

 2015 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 4

 2015 المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2016 العلمي لرئيس جامعة بغداد المساعد شكر وتقدير 6

 21/12/2017  عميد كلية الزراعة  شهادة تقديرية     7

 7/1/2018  عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير   8

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


