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 خصوبة التربة واالسمدة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

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

 Kahtan_Jamal @yahoo.com    كتروني :البريد إالل

 

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1981-1980 المعهد الزراعي الفني/بغداد مؤسسة المعاهد الفنية دبلوم فني

 بكالوريوس

 
 1988-1987 الزراعة بغداد

 1998 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 
 2007 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

التربة والموارد  1

 المائية

 2000-1998 تغذية النبات العملي

التربة والموارد  2

 المائية

 2001-2000 عالقة التربة بالماء والنبات العملي

والموارد التربة  3

 المائية

 2002-2001 تحليل تربة ونبات وماء العملي

التربة والموارد  4

 المائية

 2008-2007 مبادئ علم التربة العملي

 2015-2009 خصوبة التربة العملي، تقنيات األسمدة العملي التربة والموارد المائية 5

 2015-2014 المادة العضوية في التربة العملي التربة والموارد المائية 6

 الثروة الحيوانية   7

 

 2000-1999 مبادئ علم التربة العملي



 

 

 

 

 

 

 

 المحاصيل الحقلية 8

 

 خصوبة التربة واألسمدة العملي

 

2000-2001 

 االقتصاد الزراعي 9

 

 

 خصوبة التربة واألسمدة العملي؛مبادئ علم التربة العملي

 

2002-2003 

10 
 العملي؛مبادئ علم التربة العمليخصوبة التربة واألسمدة  االرشاد الزراعي

 

2004-2007 

11 
المكائن واالالت 

 الزراعية

 2016-2015 مبادئ علم التربة/نظري

2016-2017 

   

 

12 
 2017-2016 تقنيات األسمدة / نظري التربة والموارد المائية

2017-2018  

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 

 السنـــــة المـــــادة قســـمال ت

1 
ارشاد  -دراسات عليا /العمليمادة التربة العضوية  االرشاد الزراعي

 تخصصي

2011 

2 
 2016 دراسات عليا تقنيات األسمدة العملي/ المحاصيل الحقلية

3 
 2017،2018 خصوبة التربة واألسمدة/ دراسات عليا البستنة وهندسة الحدائق

 

 :راسات العلياطلبة الد: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تقييم الفسفور الجاهز في ترب محافظة المثنى وعالقته ببعض صفات  1

 رسالة دبلوم عالي -التربة

علوم التربة 

 والموارد المائية

2015-

2016 

 

 

 

 

 

ه ه دراسة تقييمية لبعض طرائق استخالص بوتاسيوم التربة الجاهز وعالقت دراسة تقييمية لبعض طرائق استخالص بوتاسيوم التربة الجاهز وعالقت  2

رس  الة رس  الة   -بالبوتاس  يوم المم  تع وبع  ض مؤش  رات نم  و محص  و  ال   عيربالبوتاس  يوم المم  تع وبع  ض مؤش  رات نم  و محص  و  ال   عير

 ماجستيرماجستير

علوم التربة 

 والموارد المائية

2015-

2016 

 

التقييم الخصوبي لترب البيوت المحمية في ناحية الزبيدية/محافظ ة واس   التقييم الخصوبي لترب البيوت المحمية في ناحية الزبيدية/محافظ ة واس    3

 رسالة دبلوم عاليرسالة دبلوم عالي  -

علوم التربة 

 والموارد المائية

2016-

2017 

وائي والاله  وائي ألس  مدة عض  وية مختلف  ة ودور وائي والاله  وائي ألس  مدة عض  وية مختلف  ة ودور مقارن  ة ب  ين التحل  ل اله  مقارن  ة ب  ين التحل  ل اله   4

  -االغناء بالمغ ذيات المعدني ة للس ماد العض وي ف ي نم و وحاص ل الب اط ااالغناء بالمغ ذيات المعدني ة للس ماد العض وي ف ي نم و وحاص ل الب اط ا

 رسالة ماجستيررسالة ماجستير

علوم التربة 

 والموارد المائية

2017-

2018 

  -تأثير الكبري   ف ي تح والت األس مدة الفوس فاتية ونم و وحاص ل الب اط اتأثير الكبري   ف ي تح والت األس مدة الفوس فاتية ونم و وحاص ل الب اط ا 5

 رسالة ماجستيررسالة ماجستير

علوم التربة 

 د المائيةوالموار

2017-

2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي القطري األول للتربة والموارد  1
 المائية

 -كلية الزراعة 2001
 جامعة بغداد

 مشارك

وزارة الزراعة  2009 ع للبحوث الزراعيةالمؤتمر العلمي الساب 2
 بغداد-العراقية

 مشارك

 -كلية الزراعة 2012 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 
 جامعة كربالء

 مشارك

-كلية الزراعة 2013 المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية  3
 جامعة الكوفة 

 مشارك

 

 

 / :براءات االختراع: سادسا
 

 

 / : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

  :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

داخل  مقوم علمي لبحوث علمية لمجالت علمية
 وخارج الكلية

( في جامعة بغداد 11م ارك في دورة التأهيل التربوي)

 16/7/1998-13/6من

دسة لتعليم الحاسوب في م ارك في الدورة التأهيلية السا مقوم علمي لرسائل ماجستير

مركز الحاسبة االلكترونية من  -الجامعة المستنصرية

2-28/6/2001 

عضو لجان مناقشة لطلبة الدكتوراه والماجستير 
 داخل وخارج الكلية والدبلوم العالي

م ارك في دورة الترقيات العلمية في مركز الحاسبة 

 3/10/2013-29/9جامعة بغداد من –االلكترونية 

على مشاريع بحوث تخرج لطلبة الصفوف مشرف 
 الرابعة

عضو لجنة وزارية لغرض فتح دراسات عليا في كلية 

 جامعة الكوفة -الزراعة

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تأثير اضافة مخلفات مصانع التبغ في نمو 

 وحاصل الحن ة

مجلة العلوم الزراعية 

 2003 6العدد -34مجلد -يةالعراق

2 

السلوك الثرموديناميكي للبوتاسيوم المضاف مع 

السمادين النتروجيني والعضوي خال  موسم نمو 

 محصو  الب اطا

-مجلة الزراعة العراقية

 2009 2العدد - 14مجلد 

3 

حركيات البوتاسيوم المضاف مع السمادين 

النتروجيني والعضوي خال  موسم نمو محصو  

 الب اطا

-مجلة الزراعة العراقية

 2009 2العدد - 14مجلد 

4 

تأثير التسميد العضوي والمعدني في نمو وحاصل 

في اوراق  KوPوNالب اطا وتركيز مغذيات 

 النباتات في مراحل مختلفة من النمو

مجلة العلوم الزراعية 

 2009 1العدد -40مجلد -العراقية

5 

تقييم تأثير سماد الهايدروكومبلكس في نمو 

وحاصلي ال عير والقمح ومفهوم نسبة االشباع 

بااليونات الموجبة القاعدية في تفسير استجابة 

 النبات للتسميد

المجلة العراقية لعلوم 

 التربة

 1العدد -10مجلد
2010 

6 

دراسة بعض الخصائع الكيميائية والفيزيائية 

ألسمدة عضوية وكيميائية ومحسنات مختلفة 

من  NPKر مغذيات ودور التحلل المائي في تحر

 األسمدة العضوية

مجلة الكوفة للعلوم 

عدد  -5مجلد -الزراعية

 خاص
2013 

7 

دراسة تأثير التسميد المعدني والعضوي ورش 

 حامض الهيوميك في نمو وحاصل الب اطا

المجلة العراقية لعلوم 

 التربة

 1العدد -13مجلد

2013 

8 

دراسة الحركة االفقية للمغذيات المعدنية 

من األسمدة المضافة في التربة (K,P,N)ةالرئيس

 بأستخدام أداة محلية الصنع

المجلة العراقية لعلوم 

 التربة

 1العدد -15مجلد

2015 

9 

تقييم محتوى بعض ترب محافظة المثنى من 

الفسفور الجاهز للنبات وعالقته ببعض صفات 

 التربة

المجلة العراقية لعلوم 

 التربة

 1العدد -16مجلد

2016 

10 

ة تقيمية لبعض طرائق استخالص بوتاسيوم دراس

التربة الجاهز وعالقته بالبوتاسيوم الممتع من 

 محصو  ال عير

مجلة العلوم الزراعية 

 2017 3العدد -48مجلد -العراقية

11 
التقييم الخصوبي لبعض ترب البيوت البالستيكية 

 محافظة واس  -في ناحية الزبيدية

المجلة العراقية لعلوم 

 2017 1العدد  17مجلدال -التربة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

  نقابة المهندسين الزراعيينعضو . 

 عضو جمعية علوم التربة والمياه 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 لسنةا الجهة المانحة كتب الشكر والشهادات التقديرية ت

 2009 وزير الزراعة العراقي شكر وتقدير 1

 2010،2010،2015،2016 عميد كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 2

 2012 كلية الزراعة/كربالءعميد  شكر وتقدير 3 

 2013،2017 عميد كلية الزراعة/ الكوفة شكر وتقدير 4

 2016 عميد كلية الزراعة/ المثنى  شكر وتقدير 5

 2016 عميد كلية الزراعة/ البصرة  يرشكر وتقد 6

 2018 عميد كلية الزراعة/ تكريت شكر وتقدير 7

وزارة التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 8
 العلمي/دائرة البحث والتطوير

2018 

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


