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 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

علوم التربة والموارد  1

 المائية

   2006- 2005 مباديء التربة العامة / الجزء العملي
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علوم التربة والموارد  5
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قسم علوم االقتصاد   7

 الزراعي
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علوم التربة والموارد  8
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 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ـــ ـــ ـــ 1

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 االشراف على طلبة الماجستير

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 مكان أنعقادها السنــة مرالندوة او الموت عنوان ت
 نوع 

) بحث / بوستر 

دور االرصاد الجوي في  1 حضور(
مراقبة التصحر وانتاجية 

 االراضي

كلية الزراعة /قسم  2015-2016
 التصحر

 ورشة عمل

واقع التلوث البيئي في الترب  2
 والموارد المائية  العراقية 

علوم  كلية الزراعة /قسم 2015-2016

 د المائيهالتربة و الموار
 ندوة

التأثيرات البالوجية للتلوث  3
 النفطي في لبيئة العراقية

علوم  كلية الزراعة /قسم 2015-2016

 التربة و الموارد المائيه
 ندوة

سبل النهوض بتطور تربية  4
 النحل في العراق

وقاية  كلية الزراعة /قسم 2015-2016

 النبات
 ندوة

 ورشة عمل ةالبستن لزراعة /قسمكلية ا 2016-2015 البذور الصناعية 5

مستلزمات االستفادة القصوى  6
 من االسمدة الحيوية في العراق
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 الجميع
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 ندوة
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 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

Evaluation of Theoretical Basis Used To 

Create Residual Sodium Carbonate 

(RSC) Equation and  the Possibility of    

Mg  - Carbonate Minerals Precipitation in 

Soil 

Veterinary Science 

(IOSR-JAVS) e-ISSN: 

2319-2380, p-ISSN: 

2319-2372. Volume 8, 

Issue 4 Ver. III (Apr. 

2015), PP 66-71 

www.iosrjournals.org 

2015 

2 
تأثير معادن الكاربونات المترسبة ثانويا  في السلوك 

     التربة  الكيميائي للحديد في

مجلة الفرات للعلوم الزراعية/ 

 مجلد الثالث/ العدد الثامن
2017 

3 
تأثيرنوعية المحاليل الملحية في امتزاز وتحرر الفسفور 

 من التربة

مجلة القادسية للعلوم الزراعية 

 7مجلد  1عدد 
2017 

4 
دور نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم ونمط الترسيب في 

الكاربونات المترسبة في التربة    نوعية وكمية معادن

 امتزاز وتحرر الزنك -2وآثرها في امتزاز وتحرر الزنك

المجلة العراقية لعلوم التربة  

 2011,السنة 1,عدد11مجلد

 102-91ص

2011 

5 

في  نمط الترسيبو دور نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم 

 نوعية وكمية معادن الكاربونات المترسبة

نوعية  -1ها في امتزاز وتحرر الزنك وآثر في التربة 

 وكمية معادن الكاربونات المترسبة

المجلة العراقية لعلوم التربة  

  2011,السنة 1,عدد11مجلد

 114-103ص

2011 

6 
تاثير السماد الفوسفاتي ونسجة التربة ومصدر ماء الري 

 في بعض خواص الكيميائية للتربة

مجلة العلوم الزراعية  مجلد 

  2006السنة      3عدد  37

 19-13ص 

2006 

7 
تاثير السماد الفوسفاتي ونسجة التربة ومصدر ماء الري 

 في بعض الصفات الخصوبية للتربة

 6مجلة العلوم الزراعية  مجلد 
 2006السنة      2عدد 

2006 
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 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

 نقابة المهندسين الزراعيينعضو  ــــ 

 اقية لعلوم التربةــــ عضو الجمعية العر 
 

 

 :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

 2016 -2015 جامعة بغداد          نشر بحث في مجلة عالمية 1

ة بغداد/ عمادة جامع      لجان امتحانيه 2

 كليةالزراعة

2015-2016 

جامعة بغداد/ عمادة       (6شهادة تقديريه عدد) 3

 كليةالزراعة

2015-2018 

شكر وتقدير من وزير التعليم العالي   4

 1والبحث العالي عدد
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي
2016-2017 

 2018-2015 دجامعة بغدا (3س الجامعة عدد)يرئ شكر وتقدير من 5

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 
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