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 د. شذى ماجد نفاوه الربيعي:    ـم ـــــــــاالســ

 كيمياء ومعادن التربة :    صــالتـخـص

 استاذة جامعية:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

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

 drshathamagid62@yahoo.com كتروني :لبريد إاللا

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1984 الزراعة بغداد البكالوريوس

 1995 الزراعة بغداد الماجستير

 2003 الزراعة بغداد الدكتوراه

 

 وليةللمراحل اال : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2010-1986 المساحة المستوية المكائن واالالت الزراعية 1

2 
قسم علوم التربة والموارد 

 المائية
 2010-1986 مساحة مستوية وتسوية وتعديل

 2010-2004 كيمياء فيزيائية / مبادئ تربة المكائن واالالت الزراعية 3

 2007-2004 المساحة المستوية الحدائق قسم البستنة وهندسة 4

 2010-2003 المساحة المستوية قسم المحاصيل الحقلية 5

قسم علوم التربة والموارد  6

 المائية
 2010-2005 تسوية وتعديل اراضي / مساحة مستوية

 2010-2007 مساحة وتسوية وتسوية وتعديل / كيمياء فيزيائية المكائن واالالت الزراعية 7

 2018-2017 مبادئ تربة / كيمياء فيزيائية كائن واالالت الزراعيةالم 8



 

 

 

 

 

 

 

 2017-2016 ملوحة واستصالح قسم التصحر 9

 

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

 2016-2006 طرق بحث وحلقات دراسية المكائن واالالت الزراعية 1

2 
قسم علوم التربة والموارد 

 المائية
 ولحد االن 2018 ملوحة تربة متقدم

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 

-امكانية استخدام نظام الزراعة الحافظة 

Zero Tillage  في انتاج المحصول

سمير في الترب  للشعير صنف العلفي

 ية ومقارنته مع بعض نظمالجبس

 الحراثة التقليدية

 قسم المكائن واآلالت الزراعية /جامعة بغداد

 / كلية الزراعة / نسيم عبد الحميد حسن /

 ماجستير

2015 

2 
انشاء قاعدة بيانات بأستخدام نظام 

الراضي العقود GISالجغرافية  المعلومات

محافظة  –الحسينية  الزراعية في ناحية

  سةكربالء المقد

 قسم المكائن واآلالت الزراعية /جامعة بغداد

 / كلية الزراعة / فاضل عباس طهماز /

 / دبلوم عالي تخصصي مساحة زراعية

 برنامج وزارة الزراعة

2017 

تقييم جاهزية البوتاسيوم في الترب  3

معادالت التبادل االيوني  الملحية باعتماد

 والمعايير الثرموديناميكية

 / واد المائية / جامعة بغدادقسم التربة والم

 كلية علوم الهندسة الزراعية / محمد احمد

 محمود/ ماجستير

2018 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 خارج الكلية كليةداخل ال

 أقامة دورات على مستوى قسم المكائن واآلالت الزراعية

 -: في

 قيادة الساحبات1.

 دورات في تصليح وادامة المكائن والمعدات2.

 .الزراعية

 دورات في المكائن والمعدات الزراعية لموظفي3.

 هيئة االرشاد

 -: حضور مؤتمرين دوليين لعلوم التربة والمياه

 2010كوزماتر / سمسون / تركيا جامعة اندو1.

 2جامعة ازمير / تركيا 2.

 أعداد معرض نوعي للنماذج في معرض بغداد الدولي أعداد معرض نوعي للنماذج في الكلية

 المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية

 تقويم العديد من البحوث العلمية للمجالت

 .العلمية

تقويم البحوث للترقيات العلمية . 

تقويم الرسائل الجامعية واالطاريح 

 تقويم العديد من البحوث العلمية للمجالت

 .العلمية

تقويم البحوث للمؤتمرات والندوات العلمية . 

تقويم البحوث للترقيات العلمية . 

تقويم الرسائل الجامعية واالطاريح 

تقويم براءات االختراع 

 كة بلجان المناقشة لطلبة الماجستير والدكتوراهالمشار

 كعضو أو رئيس اللجنة

 المشاركة بلجان المناقشة لطلبة الماجستير والدكتوراه

 نشر العديد من البحوث خارج الكلية نشر العديد من البحوث داخل الكلية

 

 :االشتراك بدورات عديدة داخل القطر

 )دورات التعليم المستمر(

 وصيانة قنوات الري والبزلدورة تشغيل 1.

 دورة طـرق الـري2.

 دورة تهيئة األرض للزراعة3.

 دورة التسوية والتعديـل4.

 دورة استصالح األراضي واالراضي الملحية5.

 دورات في اللغة االنكليزية6.

 )الدورات التطويرية(

 دورة حديثي التعيين1.

 دورة اتخاذ القرار2.

 IC3دورة الحاسبة 3.

 دورة تطويرية في الري والبزل4.

 دورة علمية لتطوير العلماء العراقيين5.

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تقوية جاهزية البوتاسيوم في التربة العراقية باستخدام 

 معايير ثرموديناميكية
 2002 مجلة جرش للعلوم التطبيقية



 

 

 

 

 

 

 

2 
بوتاسيوم في التربة تحت ظروف تقوية جاهزية ال

 الزراعة باستخدام معايير ثرموديناميكية

مجلة كلية العلوم ، جامعة 

 2005 2القادسية المجلد 

3 
التقشر في سطح الترب الرسوبية وعالقته بعدد من 

 الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة

جامعة تكريت ، مجلة العلوم 

 2006 1 . العدد1الزراعية ، مجلد 

4 
جيوكيمياء معادن الكاربونات تحت ظروف االتزان في 

 بيئة مشبعة بغاز ثاني اوكسيد

 I الكاربون وبوجود الحديد المعدني والمخلبي

 2006 مجلة علوم التربة المجلد االول

5 
جيوكيمياء معادن الكاربونات تحت ظروف االتزان في 

 بيئة مشبعة بغاز ثاني اوكسيد

 I I .لحية مختلفة التركيز الكاربون وبوجود بيئة م

 2006 مجلة علوم التربة المجلد االول

6 
تأثير العامل الجيوكيميائي والبيئة الكيميائية في قيم 

 المساحة السطحية النوعية والتوزيع

 الحجمي لدقائق معادن الكاربونات

 2007 /9/2 قبول النشر في مجلة علوم التربة

7 
خصائص التربة اضافة بعض المخلفات العضوية لبعض 

 ونمو حاصل الثوم

مجلة جامعة ديالى للبحوث 

 6التطبيقية العدد 
 2007 /29/4 قبول النشر في

8 
تأثير نسبة الخلط بالمياه المالحة ومدة الري ونسجة 

 التربة وتداخالتهما في بعض صفات

 التربة ومؤشرات نمو نبات الحنطة

 2007 /24/6 قبول النشر في مجلة علوم التربة 

9 
تأثير استخدام المياه المالحة في حركيات االيونات 

 الموجبة والسالبة الذاتية لثالث ترب

 مختلفة النسجة

 2007 /5/2 قبول النشر في التربة مجلة علوم

10 
Effect of geochemical factor and 

chemical environment on specific 10 

surface area of Dolomite mineral 

سامسون  –مايز جامعة اندكوز

 تركيا –
2010 

11 
تأثير نظم التنعيم على سرعة تحلل وتدبل المخلفات 

 العضوية دائرة على نمو وانتاج

 . 5018 محصول الذرة الصفراء

 لمجلة المصرية

 2للهندسة الزراعية العدد 
2011 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 2018الى حزيران 2011/8/2عضو مجلس كلية الزراعة / جامعة بغداد من  -1

 عضو اللجان التالية في قسم المكائن الزراعية / كلية الزراعة / جامعة بغداد -2

.Aمجلس القسم 

.Bلجنة الدراسات العليا 

.Cاللجنة العلمية 

.Dلجنة المناهج والمفردات 

.Eلجنة التدريب الصيفي 

.Fاللجنة االمتحانية 

.Gاللجنة االجتماعية 

 عيينعضو نقابة المهندسين الزرا -

 عضوية في مجلة العلوم الزراعية العراقية -



 

 

 

 

 

 

 

 عضو الجمعية العراقية لعلوم التربة -

 . عضو رابطة التدريسين الجامعيين -

 . عضو الجمعية المصرية للهندسة الزراعية -

 . عضو في جمعية علوم الباراسايكولوجي العراقية -

 عضو منتدى المخترعين العراقيين -

 لعراقيةعضو جمعية المخترعين والمبتكرين ا -
 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2017الطبعة االولى  ) معدات الري والبزل)كتاب بعنوان   1

 تحت الطبع كتاب تطبيق المعايير الثرموديناميكية في دراسات التربة والمياه 2

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 السنة هة المانحة الج كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2012 عميد كلية الزراعة شهادة تقديرية 1

 2013 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 2

 2014 رئيس الجامعة شكر وتقدير 3

 2014 عميد جامعة القاسم الخضراء شكر وتقدير 4

 2014 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 5

 2015 عميد جامعة القاسم الخضراء شكر وتقدير 6

 2015 رئيس الجامعة شكر وتقدير 7

 2015 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 8

 2016 عميد جامعة البصرة شكر وتقدير 9

 2017 الجناح العسكري / بدر شكر وتقدير 10

 2017 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 11

 2018 عميد جامعة المثنى شكر وتقدير 12

 2018 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 13

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


