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  حليمة عبد الجبار عبد الرحمن د. :    ـم ـــــــــاالســ

 مسح وتصنيف التربة :    صــالتـخـص

 تدريسي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 التربة والموارد المائيةعلوم /قسم  كلية الزراعةجامعة بغداد/ :    عنوان العمل

 haleema_almashhadani@yahoo.com كتروني :د إاللالبري

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 2012 كلية الزراعة بغداد  الدكتوراه 

 2005 كلية الزراعة بغداد  ماجستير 

 1991 ية الزراعةكل بغداد  بكالوريوس 

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2019 -1997 مسح وتصنيف التربة التربة  1

 2019 -1997 مورفولوجي  التربة  2

 2019 -2010 تحسس نائي  التربة  3

 2019و 2017 انكليزي  التربة  4

 2019و  2017 بيئه وانواء جويه  بة التر 5

 2003 - 1997 مبادئ تربة  + بستنة  التربة  6

  2018 - 1997 ادارة تربه  التربة  7

 1999 عالقه التربه بالماء والنبات  التربة  8
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 2003 - 1997 صيانة التربة  التربة  9

10 
 التربة 

 2003 فيزياء تربة 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تى المقررات الدراسية التثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2019 مساحة زراعية  التربة  1

 

 طالب  4:طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 / :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 يوجد ال : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 / :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

Cluster analysis of NO3 and 

NO2 concentration in potable 

water in different areas of 

Baghdad province 

The5thArabscientifictechnological 

foundation, Fes, Morocco. 

 
2008 

2 
Genetics and classification of 

soils low Alkaarh in Western 

Sahara. 

Iraqi Journal of Agricultural 

Sciences . 4 extra . Volume 43 ( 4 ) 

:64 - 72 

 

2012 

3 
pedogeomorphological analysis 

of some soils in Western 

Sahara 

Journal of the Euphrates , green 

denominator University , College 

of Agriculture , the third issue 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

4 
X-ray determination of 

Calcite/Dolomite ratio of 

different soils in Iraq. 

the 3rd scientific conference for 

Agriculture college , University of 

Kufa. April 24-25-2013. 

 

2013 

5 
Spectral signature of clay 

minerals in surface soils of 

Duhok province 

the 1st international scientific 

agricultural conference. faculty of 

agricultural sciences and 

association of Kurdistan 

academicians. 

2013 

6 

Spatial Distribution of Some 

Macro and Micro Nutrients in 

Relation to Land 

Evaluation Classes in 

Undulating Bushland Valleys 

of Melbourne Area 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) 6 (7) 
2017 

7 

 

 Effect of Rainfall and some 

soil Properties on some 

Vegetation Indices 

 International Conference  

Agriculture and Environment for 

Sustainable  

Development " ICAESD 2015 

2015 

 

 :لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

 عضو في جمعية علوم التربة   
 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 / : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


