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  د. منذر ماجد تاج الدين:    ـم ـــــــــاالســ

 خصوبة التربة واالسمدة :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 استاذ  الدرجة العلمية :

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

 Munther893@yahoo.com كتروني :لالبريد إال

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1976 الزراعة بغداد

 1979 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2007 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1984 احياء التربة المجهرية / العملي علوم التربة 1

 1985 االحياء المجهرية / العملي علوم التربة 2

 1985 تغذية النبات / العملي علوم التربة / وقاية 3

 1986 عالقة التربة والماء والنبات / العملي علوم التربة 4

المحاصيل / البستنة /  5

 القتصادا

 2007 خصوبة التربة والتسميد / نظري

المحاصيل / ارشاد /  6

 الصناعات

 2010 - 2007 مبادئ التربة العامة / نظري

 2018 - 2016 خصوبة التربة متقدم علوم التربة 7

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

1    

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تأثير التسميد البوتاسي والعضوي  1
ومستويات الري في كفاءة استعمال 

 الماء وحاصل القرنابيط 

 2016 التربة

تأثر التسميد الحيوي والرش الورقي  2
واالضافة االرضية بحامض 

 Nفولفيك في جاهزية الهيوميك وال
 Kو  Pو 

 2016 التربة

تأثير التسميد المعدني والعضوي  3
والرش بالحديد والزنك في تحسين 

 نمو وانتاجية البطاطا

 2016 التربة

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر الجمعية العلمية  1

 للموارد المائية

 القاء بحث وزارة الري 2003

شحة المياه في العراق ندوة " 2
 " وسبل المعالجة

18  /11  /
2009 

كلية الزراعة / جامعة 
بغداد / قسم علوم التربة 

 والموارد المائية

 حضور

 االدارة المثلى للتسميدندوة "  3
" 

23  /12  /
2009 

عة / جامعة كلية الزرا
بغداد / قسم علوم التربة 

 والموارد المائية

 حضور

مؤتمر العلمي العاشر للبحوث  4
 الزراعية

 القاء بحث جامعة بغداد 2017

 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 



 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 تقويم الرسائل واالطاريح ة طلبة الدراسات العليامناقش

 تقويم البحوث العلمية تقويم الرسائل واالطاريح 

 ـــــ تقويم بحوث العلمية

  لجان مناقشة بحوث تخرج الطلبة

  االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

  االمتحان التنافسي لطلبة الدكتوراه

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
Influence of Cattle Manure on 

Infiltration , Strength and Erosion of 

Soil by Water 

J.King Saud Univ. 

Vol 2, Agric. Sci. (1) 

pp.131-137 

Riyadh 

1990 

2 
Response of Tomato plants to Salinity 

and NH4-N/NO3-N levels. 

Morphology and growth 

Basrah J. Agric. Sci. 

5  ( 1) pp.49-56 
1992 

3 
دراسةةة تةة ثير نةةوع السةةماد وطريقةةة امةةافته فةةي نمةةو دراسةةة تةة ثير نةةوع السةةماد وطريقةةة امةةافته فةةي نمةةو 

نبةةات الطماطةةةة المةةزروع فةةةي تربةةة الزبيةةةر الرمليةةةة نبةةات الطماطةةةة المةةزروع فةةةي تربةةة الزبيةةةر الرمليةةةة 

 المزيجةالمزيجة

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 22عدد عدد   2222مجلد مجلد 

  20012001     

 منشور

2001 

4 
دراسةةة تةةة ثير التةةةداخل بةةين مواعيةةةد امةةةافة السةةةماد دراسةةة تةةة ثير التةةةداخل بةةين مواعيةةةد امةةةافة السةةةماد 

بوتاسي ومستويات من السماد النتروجيني في نمةو بوتاسي ومستويات من السماد النتروجيني في نمةو الال

 الذرة الصفراءالذرة الصفراء

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 44عدد عدد   2222مجلد مجلد 

  20012001  PP65-70 

 منشور

2001 

5 
دراسةةةة مةةةدى تةةة ثير امةةةافة الشةةة  لةةةبع  التةةةر  دراسةةةة مةةةدى تةةة ثير امةةةافة الشةةة  لةةةبع  التةةةر  

 العراقية لتحسين صفاتها الفيزيائية والكيميائيةالعراقية لتحسين صفاتها الفيزيائية والكيميائية

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 11عدد عدد   2222مجلد مجلد 

  20022002  PP25-30 

 شورمن

2002 

6 
تةة ثير مسةةتويات وعةةدد مةةرات ر  الحديةةد فةةي نمةةو تةة ثير مسةةتويات وعةةدد مةةرات ر  الحديةةد فةةي نمةةو 

وحاصةةةةل الةةةةذرة الصةةةةفراء والممةةةةتص مةةةةن الحديةةةةد وحاصةةةةل الةةةةذرة الصةةةةفراء والممةةةةتص مةةةةن الحديةةةةد 

 والنتروجين والفسفوروالنتروجين والفسفور

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 55عدد عدد   2222مجلد مجلد 

  20022002  PP79-86 

 منشور

2002 

7 
ت ثير مستويات ومواعيد ر  الزنك في نمو وحاصل ت ثير مستويات ومواعيد ر  الزنك في نمو وحاصل 

 ررالذرة الصفراء والممتص من الزنك والفسفوالذرة الصفراء والممتص من الزنك والفسفو

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 55عدد عدد   2222مجلد مجلد 

  20022002  PP87-94 

 منشور

2002 

8 
تصنيف نوعيةة ميةاج جوفيةة لمشةروع حقةوج دواجةن تصنيف نوعيةة ميةاج جوفيةة لمشةروع حقةوج دواجةن 

 كربالء وتقييم صالحياتها لالغراض الزراعيةكربالء وتقييم صالحياتها لالغراض الزراعية

كتةةا  وقةةائم المةةؤتمر العلمةةي كتةةا  وقةةائم المةةؤتمر العلمةةي 

الثالةةةةةةث للجمعيةةةةةةة العلميةةةةةةة الثالةةةةةةث للجمعيةةةةةةة العلميةةةةةةة 

 العراقية للموارد المائيةالعراقية للموارد المائية

PP-95-105 

 منشور

2002 



 

 

 

 

 

 

 

9 
نوعيةةةة الميةةةاج الجوفيةةةة فةةةي منطقةةةة نوعيةةةة الميةةةاج الجوفيةةةة فةةةي منطقةةةة   دراسةةةة تغةةةايردراسةةةة تغةةةاير

 مشروع حقوج دواجن كربالء وصالحيتها للريمشروع حقوج دواجن كربالء وصالحيتها للري

 مجلة العراقية لعلوم التربةمجلة العراقية لعلوم التربة

 11عدد عدد   22مجلد مجلد 

  20022002  PP38-45 

 منشور

2002 

10 
اداء الةةذرة الصةةفراء عنةةد مغنطةةة المةةاء مةةم كبريتةةات اداء الةةذرة الصةةفراء عنةةد مغنطةةة المةةاء مةةم كبريتةةات 

 وكلوريد البوتاسيوموكلوريد البوتاسيوم

 مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

 55عدد عدد     4040مجلد مجلد 

  20092009  PP501-510 

 منشور

2009 

11 

تةةة ثير مغنطةةةة مةةةاء الةةةري ومسةةةتويات مختلفةةةة مةةةن تةةة ثير مغنطةةةة مةةةاء الةةةري ومسةةةتويات مختلفةةةة مةةةن 

 Zeaالنتروجين في نمو محصةوج الةذرة الصةفراء  .النتروجين في نمو محصةوج الةذرة الصةفراء  .

mays L   وامتصةةةةان النتةةةةروجين والفسةةةةفور ( وامتصةةةةان النتةةةةروجين والفسةةةةفور )

 والبوتاسيوموالبوتاسيوم

مجلةةة جامعةةة تكريةةت للعلةةوم مجلةةة جامعةةة تكريةةت للعلةةوم 

 الزراعيةالزراعية

  20092009    22عةةةةةةةدد عةةةةةةةدد     99مجلةةةةةةةد مجلةةةةةةةد 

PP38-45 

 منشور

2009 

12 
مةةا وبةةالر  مةةا وبةةالر  تة ثير مسةةتويات النتةةروجين المأةافة أرتة ثير مسةةتويات النتةةروجين المأةافة أر

مةةم البوتاسةةيوم فةةي نمةةو وحاصةةل الةةذرة الصةةفراء   مةةم البوتاسةةيوم فةةي نمةةو وحاصةةل الةةذرة الصةةفراء   

Zea mays L.  )) 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيةمجلة االنبار للعلوم الزراعية

 20102010  22عدد عدد   88مجلد مجلد 

 مقبوج للنشر

2010 

 

 .لهيئات العلمية: عأوية اعاشرا  

 نقابة المهندسين الزراعيينعضو  ــــ 

 ــــ عضو الجمعية العراقية لعلوم التربة 

 

 :مؤلفةالكت  ال :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتا  ت

  ال يوجد 1

 

 : كت  الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شةةةةكر وتقةةةةدير تقةةةةديرا للجهةةةةود المبذولةةةةة شةةةةكر وتقةةةةدير تقةةةةديرا للجهةةةةود المبذولةةةةة  1

والمخلصةةة اثنةةاء التكليةةف بمهةةام عأةةوية والمخلصةةة اثنةةاء التكليةةف بمهةةام عأةةوية 

 اللجان االمتحانية المركزية والفرعية .اللجان االمتحانية المركزية والفرعية .

 كلية الزراعة عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
2009 

2 
شةةةةكر وتقةةةةدير تقةةةةديرا للجهةةةةود المبذولةةةةة شةةةةكر وتقةةةةدير تقةةةةديرا للجهةةةةود المبذولةةةةة 

والمخلصةةة اثنةةاء التكليةةف بمهةةام عأةةوية والمخلصةةة اثنةةاء التكليةةف بمهةةام عأةةوية 

 اللجان االمتحانية المركزية والفرعية .اللجان االمتحانية المركزية والفرعية .

 كلية الزراعة عميدالسيد 

 د. حمزة كاظم الزبيدي
2010 

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


