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  1957 : تاريخ الميـالد 

 كيمياء التربة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

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

  yahoo.com @kmn_1957      كتروني :البريد إالل

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1981/8/1 الزراعة بغداد

   1988/12/28 الزراعه بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2010/10/31 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية ى قمت بتدريسها: المقررات الدراسية الت ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

علوم التربة والموارد  1

 المائية

 2006 - 2008 مبادىء تربة                   

علوم التربة والموارد  2

 المائية

        2007 ملوحة تربة                    

علوم التربة والموارد  3

 المائية

        2008 كيمياء فيزياوية                    

علوم التربة والموارد  4

 المائية

        2008 استصالح اراضي                  

علوم المحاصيل  5

 الحقلية

  2009 – 2013 ملوحة واستصالح اراضي                     

علوم التربة والموارد  6

 المائية

   2010 – 2013 مياه                نوعية                        

علوم التربة والموارد  7

 المائية

   2010 – 2014 كيمياء التربة                        

علوم التربة والموارد  8

 المائية

  2009 – 2018 تحليل تربة ماء نبات            



 

 

 

 

 

 

 

علوم التربة والموارد  9

 المائية

  2013 – 2018 اسات عليادر –كيمياء التربة المتقدم   

10 
علوم التربة والموارد 

 المائية
  2013 – 2018 دراسات عليا  –تحليل تربة ماء نبات متقدم  

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 
علوم التربة والموارد 

 المائية
  2013 – 2018 دراسات عليا –ة المتقدم كيمياء الترب  

2 
علوم التربة والموارد 

 المائية
  2013 – 2018 دراسات عليا  –تحليل تربة ماء نبات متقدم  

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1  

لترب العالقة بين قيم االيصالية الكهربائيةلرواشح معلقات ا
 وقيم االيصالية الكهربائية لرواشح العجينة المشبعة.

 رسالة دبلوم –اسعد غناوي عزيز 

قسم علوم التربة والموارد 
 المائية

 جامعة بغداد-كلية الزراعة

 2015 

دور بعض المنشأت الصناعية في مدينة بغداد في تلوث  2
 التربة والنبات  بالعناصر الثقيلة.

 جستيررسالة ما -ضي مهدي صالح

قسم علوم التربة والموارد 
جامعة -كلية الزراعة المائية

 بغداد

 

2016 

اثر الري بمياه نهر ديالى في بعض الصفات الكيميائية للتربة  3
 وتراكم الكادميوم والرصاص في التربة والنبات.

 دبلومرسالة -ايهاب شاكر حميد

قسم علوم التربة والموارد 
جامعة -كلية الزراعة المائية

 دادبغ
 
 

2016 

استخدام تقنية االستصالح الحيوي لمعالجة الترب الملوثة  4
 ببعض العناصر الثقيلة.

 رسالة ماجستير -مروان محمود عودة 

قسم علوم التربة والموارد 
 المائية

 جامعة بغداد-كلية الزراعة
 

2017 

تاثير القوة االيونية لمحلول التربة في تركيز الفسفور الجاهز  5
بطريقتي اولسن وحامض الفورميك ونمو وانتاج  المستخلص

 الحنطة.
 اطروحة دكتوراه –اشرف محمد شريف 

  

قسم علوم التربة والموارد 
  المائية

 جامعة بغداد-كلية الزراعة

2018 

دراسة التلوث بالعناصر الثقيلة واالشعاعي لترب مدينة بغداد  6
 وضواحيها.

 اطروحة دكتوراه -علي اكرم عبد اللطيف
 يد البحث()ق

قسم علوم التربة والموارد 
  المائية

 جامعة بغداد-كلية الزراعة
 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

ازالة بعض العناصر الثقيلة من المياه الملوثة باستعمال مواد  7
عضوية ومعدنية  ودورها في نمو الذرة الصفراء في تربتين 

 كلسيتين مختلفتي النسجة.
 اطروحة دكتوراه -ليث جودة كريم

 )قيد البحث(

سم علوم التربة والموارد ق
 المائية

 جامعةا بغداد–كلية الزراعة 
 

2018 

امتزاز وتحرر الزنك والنيكل في الترب الكلسية المتأثرة  8
 بنشاط المنشأت الصناعية.

 رسالة ماجستير -هند صائب ابراهيم 
 )قيد البحث(

قسم علوم التربة والموارد 
 المائية

 جامعة بغداد-كلية الزراعة

2018 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

الندوة الوطنية االقليمية الثانية حول  1
  ظاهرة التصحر.

جامعة  -كلية علوم البيئة 2014
 بغدادالقاسم الخضراء.

 حضور

لتصحر في الندوة العلمية لمكافحة ا 2
 العراق.

 حضور جامعة بغداد -كلية الزراعة 2015

ندوة بعنوان واقع التلوث البيئي في الترب  3
 والموارد المائية العراقية.

 مشارك جامعة بغداد -كلية الزراعة 2015

ورشة عمل بعنوان الزراعة الجافة تقانة  4
 لزيادة انتاج الرز في العراق.

 مشارك دادجامعة بغ -كلية الزراعة 2017

ندوة بعنوان التسميد المتكامل وصحة  5
 التربة واالنتاج االمثل.

 مشارك جامعة بغداد -كلية الزراعة 2017

المستجدات تفعيل نشر ورشة عمل بعنوان 6
الزراعية ضرورة الستدامة زيادة 

 االنتاجية.

 حضور جامعة بغداد -كلية الزراعة 2017

سميد االدارة المثلى للتندوة بعنوان  7
 .وعالقتها باالنتاجية المثلى

 حضور جامعة بغداد -كلية الزراعة 2009

استخدام تقنية االستصالح  ندوة بعنوان 8
الحيويالحيوي في معالجة الترب الزراعية 

 الملوثة بالعناصر الثقيلة.

 مشارك جامعة بغداد -كلية الزراعة 2017

الصحة النفسية والطاقة  ندوة بعنوان 9
 الحيوية.

مركز بحوث التقنيات االحيائية  2018
 /جامعة النهرين

 حضور

استخدام تقانتي االستشعار  ندوة بعنوان 10
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في 

 مسح وادارة الترب العراقية.

قسم علوم التربة والمياه كلية  2018
 جامعة بغداد-الزراعة

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

ندوة شحة المياه في العراق وسبل  11
 لجةالمعا

قسم علوم التربة والمياه كلية  2009
 جامعة بغداد-الزراعة

 مشارك

المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث  12
 العلمي

 

دائرة البحوث الزراعية/ وزارة  1989
 الزراعة

 مشارك

 المؤتمر العلمي الثالث لعلوم التربة والمياه 13
 

 مشارك كلية الزراعة-جامعة بغداد 2011

 علمي الرابع لعلوم التربة والمياهالمؤتمر ال 14
 

 حضور كلية الزراعة-جامعة بغداد 2012

 حضور جامعة بغداد-كلية الزراعة 2013 المؤتمر العلمي الثالث للمحاصيل الحقلية 15

دائرة البحوث الزراعية/ وزارة  2017 المؤتمر  العلمي الزراعي الخامس  16
 الزراعة

 مشارك

دائرة البحوث الزراعية/ وزارة  2017 ر للبحوث الزراعيةالمؤتمر  العلمي العاش 17
 الزراعة

 حضور

دائرة البحوث الزراعية/ وزارة  2017 المؤتمر العلمي االول لمكافحة التصحر 18
 الزراعة

 مشارك

 مشارك جامعة كربالء-كلية الزراعة 2018 المؤتمر العلمي الزراعي  الثالث  19

 

 / :براءات االختراع: سادسا
 

 

 / : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 / :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تجاوب نمو وحاصل و مكونات نبات الذرة الصفراء  1
 للتسميد النتروجيني والحديد تحت ظروف تربة كلسية.

المؤتمر العلمي الخامس لمجلس 
 العلمي. وزارة الزراعةالبحث 

1989  

تاثير اضافة كاربونات الكالسيوم والمخلفات العضوية في  2
 جاهزية الزنك في التربة ومحتواه في النبات.

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 .1عدد/ 7/

2007 



 

 

 

 

 

 

 

تاثير اضافة كاربونات الكالسيوم والمادة العضوية على  3
نوعية وجاهزية ومحتوى الحديد في التربة والنبات 

 لمحصول الذرة الصفراء.
 

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 .1عدد/ 7/

2007 

تاثير التركيب االيوني لمحلول التوازن والمادة العضوية  4
 حراريا.في قيم امتزاز الفسفور المتماثل 

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
   .1-عدد 8-

2008 

تاثير المادة العضوية والقوة االيونية لمحلول التوازن في  5
 حركة الفسفور في التربة تحت ظروف الغسل.

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 .1-عدد 8-

2008 

عند تاثير اضافة حامض الكبريتيك مع مياه الري المالحة  6
نسب مختلفة من الماء الجاهز في بعض الصفات 

 الكيميائية للتربة.

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 .1-عدد 10-

2010 

تاثير نوعية وتركيز االمالح والمادة العضوية في قيم  7
االيصالية الكهربائية ودرجة التفاعل للتربة تحت ظروف 

 الغسل.

  مجلة العلوم الزراعية العراقية 
43(3 ) 

2012 

 -دراسة الخصائص الكيميائية لبعض ابار كلية الزراعة 8
جامعة بغداد وتقييم صالحيتها لالستخدامات الزراعية 

 والمنزلية.

مجلة العلوم الزراعية العراقية  
43 (6). 

2012 

تاثير نوعيات مختلفة من المياه في كفاءة غسل تربة  9
 ملحية وبعض صفاتها الكيميائية.

العراقية لعلوم التربة  المجلة
  1عدد/ 13مجلد/

2013 

 مجلة تكريت للعلوم الزراعية. تاثير االمالح المختلفة في تحرير البوتاسيوم في التربة. 10
 1عدد/ 13مجلد/

2013 

تاثير اضافة الحمأة على بعض الصفات الكيميائية للتربة  11
 المزروعة بنبات الخس .

مجلة القادسية للعلوم الزراعية 
 .1عدد/4مجلد/

2014 

في نمو نبات  NPKتاثير الرش بالسايكوسيل والمغذيات  12
 الطماطة المزروعة في تربة صحراوية.

المجلة العراقية لعلوم التربة 
 1عدد/ 14مجلد/

2014 

تاثير اضافة الحمأة في تراكم بعض العناصر الصغرى  13
 في التربة ونمو وحاصل نبات الخس .

مجلة ديالى للعلوم 
  1عدد/ 7لزراعية.مجلد/ا

2015 

تاثير نوعية المخلفات العضوية في تحرر الفسفور من  14
 الصخر الفوسفاتي لتربة كلسية مزروعة بنبات الحنطة .

J.Biol.Chem.Environ.Sci.

Vol.10(3):425-438 

2015 

تاثير القوة االيونية في امتزاز وتحرر الفسفور في ترب  15
 مختلفة النسجة.

عراقية لعلوم التربة مجلد المجلة ال
 .1عدد/ 18/

2015 

تاثير مصفى الدورة ومحطة كهرباء الدورة في تلوث   16
التربة والنبات والماء ببعض  العناصر الثقيلة 

Ni,Zn,Cd,pb 

  

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 ..1عدد/ 16/

2016 

اثر الري بمياه نهر دجلة في تراكم الكادميوم والرصاص  17
 في التربة والنبات.

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 ..1عدد/ 16/

2016 



 

 

 

 

 

 

 

18 Effect of  Irrigation  System  Basin  and  

Farrow  in saline  Distribution  Patterns  and 

 Productivity  Corn(Zea  Mays  L.). 

IOSR  Journal  of  

Agriculture  and  

Veterinary  

Science.Volume 9.Issue 

5  Ver 2(May 2016)pp 

31-38. 

2016 

19 Kinetics  of  Dissolution  of  phosphate  

Rock, Partial  Acidulated  phosphate Rock  

and  Tri super phosphate  in  Calcareous  

soil. 

Research  Journal  of  

Pharmaceutical , 

Biological  and  

Chemical  

Sciences.(November-

December) RJPBCS  7(6) 

page  No. 886. 

2016 

كفاءة استخدام المياه ونوعية ثمار قرع الكوسة تحت  20
كميات ري مختلفة والتسميد العضوي بحامض الهيومك 

 في المناطق الزراعية شبه الجافة..

المؤتمر العلمي الزراعي الخامس 
 كلية الزراعة. -/جامعة االنبار

2017  

تقدير معايير انتقال المذابات في اعمدة تربة معاملة  21
 باالمالح.

مجلة العلوم الزراعية العراقية  
48 (1). 

2017 

االستصالح الحيوي للترب الزراعية الملوثة ببعض  22
 (.Pb,Cd,Ni) العناصر الثقيلة

المجلة العراقية لعلوم التربة مجلد 
 .1عدد/ 17/

2017 

االيصالية الكهربائية لعوالق مختلفة العالقة بين قيم   23
 والعجينة المشبعة لترب مختلفة النسجة.

مجلة ديالى للعلوم الزراعية 
 .1العدد  9المجلد 

2017 

24 Role  of  bacterial  inoculation  in  kinetics  

of  phosphorus  release  from  phosphate  

rock  in  calcareous  soil. 

Research  Journal  of  

Pharmaceutical , 

Biological  and  

Chemical  

Sciences.(November-

December) RJPBCS  

7(4). 

2017 

25 Effect  of  Diyala  River  irrigation  water  

in the  accumulation  of  Cadmium  and  

Lead  in  the  soil  and  plant  and  some of  

the chemical properties  of  the  soil. 

Research  Journal  of  

Pharmaceutical , 

Biological  and  

Chemical  

Sciences.(July-August) 

RJPBCS  8(4).page  No. 

832. 

2017 

تاثير تلويث التربة بمستويات من العناصر  26
(في محتوى نباتي الفجل االبيض  Pb,Cd,Niالثقيلة)

 والجزر.

قية لعلوم التربة مجلد المجلة العرا
 .1عدد/  18/ 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

27 Effect  of  Ionic  Strength  and  Soil  

Texture  in  Evaluation  of  Phosphorous  

Extraction  Using  Olsen  And  1% Formic  

Acid  Methods  in  Wheat  Cropped  Soil. 

Research  Journal  of  

Pharmaceutical ,      

Biological and  Chemical 

     Sciences.(May-June) 

RJPBCS  9(3).page  No  

313. 

2018 

28 Effect  of  Ionic  Strength  and  Soil  

Texture  in  Evaluation  of  Phosphorous  

Extraction  Using  Olsen  And  1% Formic  

Acid  Methods  in  Wheat  Cropped  Soil. 

Research  Journal  of  

Pharmaceutical , 

Biological  and  

Chemical  

Sciences.(May-June) 

RJPBCS  9(3).page  No  

313. 

2018 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين -1

 عضو جمعية علوم التربة العراقية -2

  عضو رابطة التدريسسيين الجامعيين -3

 جامعة بغداد –ضو المكتب االستشاري الزراعي في كلية الزراعة ع4-

 جامعة بغداد –مسؤؤل مختبرات الدراسات العليا في كلية الزراعة  -5     
 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
 الســـــــــنة ـــــــــــــــــــــةالجهة المانح كتاب الشكر أو الجائزة ت

   2013 وزير التعليم العالي لمنتسبي الجامعة كتاب شكر 1

   2014 القاسم الخضراءجامعة  –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 2

   2015 القاسم الخضراءجامعة  –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 3

   2015 جامعة بغداد–عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 4

   2016 جامعة بغداد–عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 5

   2017 جامعة بغداد–عميد كلية الزراعة  3/ العدد كتاب شكر 6



 

 

 

 

 

 

 

   2017 جامعة بغدادرئيس  2/ العدد كتاب شكر 7

   2017 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤؤن العلمية كتاب شكر 8

   2017 سيطرة النوعيةالجهاز المركزي للتقييس وال كتاب شكر 9

   2017 كلية العلوم االساسية –جامعة واسط  كتاب شكر 10

   2016 مكتب رئيس الوزراء لمنتسبي الجامعة كتاب شكر 11

 2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر   12

 2018 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة 4العدد /    كتاب شكر 13

 2015 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة يريةشهادة تقد 14

 2017 جامعة االنبار-عميد كلية الزراعة شهادة تقديرية 15

 2017 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة 2/ العدد شهادة تقديرية  16

 2017 وزير الزراعة شهادة تقديرية 17

 2018 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة شهادة تقديرية 18

 

 .اتــاللغ :شرثالثة ع
 العربية 

 االنكليزية       


