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 د. امال محمد صالح:    ـم ـــــــــاالســ

 مسح وتصنيف التربة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

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

 mhmdd_ml@yahoo.com روني :كتالبريد إالل

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1983 الزراعة بغداد

 1999 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2006 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت

   2015-2010 مبادئ علم التربة قسم االرشاد الزراعي 1

 2013 - 2012 مبادئ علم الجيولوجي قسم علوم التربة 2

 2017 - 2011 بيئة التربة واالنواء الجوية قسم علوم التربة 3

 2017 ادارة الترب الصحراوية قسم مكافحة التصحر 4

  - 2010 علم المورفولوجيمبادئ  قسم علوم التربة 5

6    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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

تصنيف وتقييم بعض أراضي  1

 البصرة ألغراض الزراعة محافظة
 2016 علوم التربة والموارد المائية

التغايرات المكانية لبعض صفات  2

الترب الفيزيائية والكيميائية لمشروع 

جدول األمير / محافظة بابل 

بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

GIS 

 2017 علوم التربة والموارد المائية

 

 

 :التي شارك فيهامية العلوالندوات المؤتمرات : خامسا  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث  1

 الزراعية

 حضور جامعة بغداد / الجادرية 2017

جامعة بغداد / كلية  2017 اللغة العربية هويتنا 2

 الزراعة

 حضور

الزراعية الملوثة معالجة الترب  3

 بالعناصر الثقيلة

جامعة بغداد / كلية  2017

 الزراعة

 حضور

 االرتقاء بجودة التعليم العالي 4

 لكلية الزراعة

جامعة بغداد / كلية  2017

 الزراعة

 حضور

في   GISو RSأستخدام تقانتي  5

 مسح الترب

جامعة بغداد / كلية  2018

 الزراعة

 مشاركة

ل في واقع الجفاف والزالز 6

 العراق

جامعة بغداد / كلية  2018

 الزراعة

 حضور

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2017 - 2016لجان امتحانية /

  2018 - 2017لجان امتحانية/

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :لمية المنشورةاالبحاث الع: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

أستخدام نظام التصنيف العددي في تصنيف بعض 

 الترب العراقية 

 بأستخدام بعض صفاتها

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية
2011 

2 
تصنيف بعض الترب العراقية بأستخدام أحدى 

 في التصنيف الهرمي التجميعي  الطرق المقترحة
 2012 راعيةمجلة العلوم الز

3 

دراسة طبيعة التكوين المعدني لبعض سالسل 

ترب كتوف االنهار في وسط السهل الرسوبي 

  العراقي

 مجلة التقني

2007 

4 
تطبيقات التصنيف العددي لبعض سالسل ترب 

 في وسط السهل الرسوبي العراقي كتوف االنهار
 2007 مجلة التقني

 

 

 / .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2017 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 1

 2017 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 2

 2018 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 3

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


