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 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1981 كلية الزراعة بغداد

 2010 كلية الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

  2015 كلية الزراعة بغداد

 

 مراحل االوليةلل : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1995 -  1981 خصوبة التربة والتسميد قسم التربة  1

 1981 هندسة مدنية قسم التربة 2

 1995 تربة عامة قسم التربة 3

قسم المحاصيل  4

 الحقلية

 1995 - 1983 خصوبة التربة والتسميد

 1986- 1984 خصوبة التربة والتسميد قسم البستنة 5

 1988 - 1986 خصوبة التربة والتسميد قسم االرشاد 6

قسم االقتصاد  7

 الزراعي

 1989 - 1987 خصوبة التربة والتسميد

 2007 - 2005 خصوبة التربة والتسميد  .  تغذية نيات قسم التربة  8



 

 

 

 

 

 

 

قسم المحاصيل  9

 الحقلبة

 خصوبة التربة والتسميد

 

2010 

10 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2007- 2005 مبادئ التربة العملي

11 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2018-2010 كيمياء التربة العملي

12 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2018-2010 ملوحة التربة العملي

13 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2017-2015 نوعية مياه الري العملي

14 
علوم مكافحة 

 التصحر

 

 

 2018 كمياء التربة النظري

 

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

  ـــ ـــ 1

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 اصلفي نمو وح تأثير االجهاد المائي والملحي  1

 .Triticum aestivum L)صنفين من الحنطة )
 2018 علوم التربة والموارد المائية

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
المؤتمر االول للتقنيات الحديثة فيي االنتياا الحييواني المؤتمر االول للتقنيات الحديثة فيي االنتياا الحييواني 

  مسيييييتوياتمسيييييتويات  اتي / البحيييييو الموسيييييوم   تيييييأثيراتي / البحيييييو الموسيييييوم   تيييييأثيروالنبيييييوالنبييييي

  الكبرييييييت والمغنيسييييييوم وصيييييخر الفوسيييييفات عليييييىالكبرييييييت والمغنيسييييييوم وصيييييخر الفوسيييييفات عليييييى

 ونمو وحاصل الحنطة   .ونمو وحاصل الحنطة   .  الفسفور الممتصالفسفور الممتص

2011 
 جامعة الكوفة

المشاركة بالقاء 
 بحث

2 
البحو ال  المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية  /

المغنيسكبريتات الكبريت و مستوياتموسوم   تأثير 

الفوسفات في الفسفور ألمتحرر والمستخ يوم وصخر

 لص بحامض الستريك خالل مراحل نمو الحنطة   .

2012 
 وزارة الزراعة

المشاركة بالقاء 
 بحث

المييؤتمر الييوطني للعلييوم والداح  للبحييو الموسييوم   المييؤتمر الييوطني للعلييوم والداح  للبحييو الموسييوم    3

جاهزييية الكييادميوم والزنيييك فييي بعيييض تييرح االهيييوار جاهزييية الكييادميوم والزنيييك فييي بعيييض تييرح االهيييوار 

 وعالقتها بالملوحة والتغدق  .وعالقتها بالملوحة والتغدق  .

2016 
 جامعة بابل

المشاركة بالقاء 
 بحث



 

 

 

 

 

 

 

4 

النييدوة العلمييية العلمييية لقسييم علييوم التربيية والمييوارد النييدوة العلمييية العلمييية لقسييم علييوم التربيية والمييوارد 

المائييييية تحييييت عنييييوان اسييييتخدام تقنييييية االستصييييال  المائييييية تحييييت عنييييوان اسييييتخدام تقنييييية االستصييييال  

الحيوي في معالجة الترح الزراعية الملوثية بالعناصير الحيوي في معالجة الترح الزراعية الملوثية بالعناصير 

الثقيلة . البحو الموسوم   تأثير اضافة الزنيك واليري الثقيلة . البحو الموسوم   تأثير اضافة الزنيك واليري 

  بمياه مختلفية النوعيية فيي حاصيل الحنطية وامتصيا بمياه مختلفية النوعيية فيي حاصيل الحنطية وامتصيا 

 الكادميوم في تربة ملوثة في منطقة االهوار  الكادميوم في تربة ملوثة في منطقة االهوار  

2017 
كلية الزراعة / جامعة 

بغداد / قسم علوم 
التربة والموارد 

 المائية

المشاركة بالقاء 
 بحث

5 
المييؤتمر االول للتقنيييات الحديثيية فييي االنتيياا الحيييواني المييؤتمر االول للتقنيييات الحديثيية فييي االنتيياا الحيييواني 

الكبرييت الكبرييت   مستوياتمستويات  البحو الموسوم   تأثيرالبحو الموسوم   تأثير  //والنباتي والنباتي 

الفسيييييفور الفسيييييفور   فات عليييييىفات عليييييىوالمغنيسييييييوم وصيييييخر الفوسيييييوالمغنيسييييييوم وصيييييخر الفوسييييي

 ونمو وحاصل الحنطة   .ونمو وحاصل الحنطة   .  الممتصالممتص

2011 
 جامعة الكوفة

المشاركة بالقاء 
 بحث

 

6 
المؤتمر العلمي الثامن للبحيوث الزراعيية  / لبحيو اليمالمؤتمر العلمي الثامن للبحيوث الزراعيية  / لبحيو اليم

المغنيسييالمغنيسييكبريتيات كبريتيات الكبرييت والكبرييت و  مستوياتمستوياتوسوم   تأثير وسوم   تأثير 

وم وصخر الفوسفات في الفسفور ألمتحيرر والمسيتخلوم وصخر الفوسفات في الفسفور ألمتحيرر والمسيتخل

   بحامض الستريك خالل مراحل نمو الحنطة   .  بحامض الستريك خالل مراحل نمو الحنطة   .

2012 
 وزارة الزراعة

المشاركة بالقاء 
 بحث

 

للبحيو للبحيو //المؤتمر الوطني للعلوم والداح . جامعة بابل. المؤتمر الوطني للعلوم والداح . جامعة بابل.  7

جاهزية الكادميوم والزنك فيي بعيض تيرح جاهزية الكادميوم والزنك فيي بعيض تيرح الموسوم   الموسوم   

 حة والتغدق  .حة والتغدق  .االهوار وعالقتها بالملواالهوار وعالقتها بالملو

2016 
 جامعة بابل

المشاركة بالقاء 
 بحث

 
 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارا الكلية داخل الكلية

من   Fotini Christiaالمساهمة مع البرفسورة  مسوؤلة مختبر كيمياء وملوحة التربة  .

جامعة كامبرج االمريكية في مجموعة بحث 

 علمية   .

 

لجنة االشراف التربوي للمرحلة الثالثة  مسوؤلة

 . 2016 – 2015للسنة الدراسية 

 المشاركة في محاضرة تنمية الفاعلية

 لدى االستاذ المعاصر 
 رح المشاركة في محاضرة كيفية كتابة مقت لجنة استالل للمدرس المساعد ليث جودة كريم

 الرسالة او االطروحة

لجنة مراقبة المتحان الكفاءة للتقديم للدراسات  

 . 18/7/2016العليا في 

 

المشاركة في الهيئة االدارية الدارة شوؤن 

 الجمعية العراقية لعلوم التربة .

 

المشاركة بحلقة علمية بعنوان ))فوائد وأضرار 

 – 2017(( في الموسم الربيعي 2018اإلنترنت 

2018 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

حضور ندوة قسم علوم مكافحة التصحر 

الموسومة      )) واقع الجفاف والزالزل 

 وتأثيراتها المستقبلية(( .

 

  51مشاركة  بدورة اللغة العربية للتدريسيينالجدد 

  الجدد مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين
  المشاركة في محاضرة سالمة المختبرات العلمية

حلقة علمية بعنوان ))إمتزاز وتحرر المشاركة ب

الكادميوم والزنك في الترب المتأثرة باالمالح 

والمتغدقة لمناطق االهوار وتأثيرها في نمو وحاصل 

 . 2016 – 2015الحنطة (( في الموسم الربيعي 

 

 

االشراف على مشاريع بحث تخرج لطلبة المرحلة 

و للسنة  2016 – 2015الرابعة للسنة الدراسية 

 . 2018 - 2017و  2017 – 2016دراسية ال

 

 

 – 2015عضوة لجنة امتحانية للسنة الدراسية 

 .  2018- 2017و  2016

 

 

المساهمة في تقييم ابحاث من المجلة العراقية 

 ابحاث( 5لعلوم التربة )

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحو ت

 ـــ ـــ ـــ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 / .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاح ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011. 5.30 ة بغدادعميد كلية الزراعة .جامع شكر وتقدير 1

 2013. 4.7 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 2013. 4.25 عميد كلية الزراعة .جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2015. 11.15 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية شكر وتقدير 4

 شكر وتقدير 5

 

 2016. 1.24 رئيس جامعة بغداد

 2016. 7.4 جامعة بغدادعميد كلية الزراعة . شكر وتقدير 6

 2016. 8.18 مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير 7

 2016. 11.20 جامعة بابل شهادة تقديرية 8

جمعية صيانة المصادر الوراثية  شهادة تقديرية 9
والبيئية العراقية وكلية هندسة 

 الخوارومي

10.31 .2017 

ة عمادة كلية الزراعة . قسم علوم الترب شهادة تقديرية 10
 والموارد المائية

12.21 .2017 

عمادة كلية الزراعة . قسم االقتصاد  شهادة تقديرية 11
 الزراعي 

4.1 .2018 

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


