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 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 2002 الزراعة بغداد

 2006 الزراعة بغداد الماجستير

 ــــ ــــ ــــ ــــ

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008 - 2007 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد 1

 2008 - 2007 اسمدة وخصوبة التربة العملي المحاصيل  2

 2009 - 2008 مبادئ علوم التربة العملي االقتصاد 3

 2009 - 2008 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد 4

 2010 - 2009 ئ علوم التربة العمليمباد وقاية النبات 5

علوم التربة والموارد  6

 المائية

 2010 - 2009 مبادئ علوم التربة العملي

 2011 - 2010 مبادئ علوم التربة العملي وقاية النبات 7

 2011 - 2010 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد 8



 

 

 

 

 

 

 

 2012 - 2011 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد 9

10 
 2012 - 2011 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد

11 
 2013 - 2012 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد

12 
 2013 - 2012 مبادئ علوم التربة العملي الحدائق  بستنة وهندسة

13 
 2014 - 2013 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد

14 
 2014 - 2013 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد

15 
 2015 - 2014 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد

16 
 2015 - 2014 اسمدة وخصوبة التربة العملي المحاصيل 

17 
 2016 - 2015 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد

18 
 2016 - 2015 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد

19 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2017 - 2016 مدة وخصوبة التربة العملياس

20 
 2017 - 2016 اسمدة وخصوبة التربة العملي االرشاد

21 
علوم التربة والموارد 

 المائية

 2018 - 2017 اسمدة وخصوبة التربة العملي

22 
 2018 - 2017 اسمدة وخصوبة التربة العملي االقتصاد

 

 

 لطلبة الدراسات العلياسها يدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ـــ ـــ ـــ 1

 

 

 / :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 / :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 

 

 ال يوجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال يوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرىة : األنشطة العلميثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2009المشاركة في معرض السيادة الثالث  المشاركة بدورة الحاسبات الخاصة بالترقيات العلمية

 2010المشاركة في معرض السيادة الرابع  المشاركة في المعرض العلمي الثالث للحاسبات

 مشارك بدورة اللغة العربية للتدريسيين

 51الجدد

 2010في معرض السيادة الخامس المشاركة 

 2010المشاركة في معرض السيادة السادس   الجدد مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين

المشاركة في معرض بغداد الدولي الخاص بوزارة التعليم  المشاركة في محاضرة سالمة المختبرات العلمية

 2010 والبحث العلمي العالي

لدى االستاذ مشاركة في محاضرة تنمية الفاعلية ال خرج لطلبة المرحلة الرابعةاالشراف على مشاريع الت

 المعاصر

المشاركة في محاضرة كيفية كتابة مقترح الرسالة او  زيارات ميدانية لتجارب طلبة الدراسات العليا

 االطروحة

 ـــــ عضو لجنة اجتماعية في القسم 

  المساهمة في خدمة المجتمع

  سات العليا في القسممقررية الدرا

  عضو ارتباط مع وحدة االعالم والعالقات الثقافية

  عضو ارتباط مع وحدة االنترنت

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تأأيثير التسأأميد الأأورقي بالفسأأفور والبوتاسأأيوم فأأي تأأيثير التسأأميد الأأورقي بالفسأأفور والبوتاسأأيوم فأأي 

 نوعية وحاصل القطننوعية وحاصل القطن

 العراقيةالعراقية  مجلة العلوم الزراعيةمجلة العلوم الزراعية

     11عدد عدد     66مجلد مجلد 
2006 

2 
تأأيثير التسأأميد الأأورقي بأأالنتروجين والبوتاسأأيوم فأأي تأأيثير التسأأميد الأأورقي بأأالنتروجين والبوتاسأأيوم فأأي 

 حاصل القطن وبعض مكوناته وخواص االليافحاصل القطن وبعض مكوناته وخواص االلياف

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعيةمجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

   22عدد عدد     99مجلد مجلد 
2009 



 

 

 

 

 

 

 

3 
اداء الأأذرة الصأأفراء عنأأد مغنطأأة المأأاء مأأع كبريتأأات اداء الأأذرة الصأأفراء عنأأد مغنطأأة المأأاء مأأع كبريتأأات 

 وكلوريد البوتاسيوموكلوريد البوتاسيوم

 العراقيةالعراقية  اعيةاعيةمجلة العلوم الزرمجلة العلوم الزر

 55عدد عدد     0000مجلد مجلد 
2009 

4 

تأأأيثير مغنطأأأة مأأأاء الأأأري ومسأأأتويات مختلفأأأة مأأأن تأأأيثير مغنطأأأة مأأأاء الأأأري ومسأأأتويات مختلفأأأة مأأأن 

 Zeaالنتروجين في نمو محصأو  الأذرة الصأفراء   النتروجين في نمو محصأو  الأذرة الصأفراء   

mays L   وامتصأأأأاص النتأأأأروجين والفسأأأأفور ( وامتصأأأأاص النتأأأأروجين والفسأأأأفور )

 والبوتاسيوموالبوتاسيوم

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعيةمجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

     22عدد عدد     99مجلد مجلد 
2009 

5 
لمغنيسأأيوم الأأى لمغنيسأأيوم الأأى تأأيثير اضأأافة سأأمادي البوتاسأأيوم واتأأيثير اضأأافة سأأمادي البوتاسأأيوم وا

التربة وبالرش في نمو وحاصل نبأات الطماطأة تحأت التربة وبالرش في نمو وحاصل نبأات الطماطأة تحأت 

 روف الزراعة المحميةروف الزراعة المحميةظظ

 مجلة التقني

 1عدد    20مجلد 
2011 

6 
تيثير مستويات البوتاسيوم المضأافة للتربأة وبأالرش تيثير مستويات البوتاسيوم المضأافة للتربأة وبأالرش 

                                      مأأأع النتأأأروجين فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة الصأأأفراءمأأأع النتأأأروجين فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة الصأأأفراء

    Zea mays L.  )) 

 م التربةالمجلة العراقية لعلو

 1عدد  8مجلد 
2010 

7 
تأيثير مسأأتويات النتأأروجين المضأافة أرضأأا وبأأالرش تأيثير مسأأتويات النتأأروجين المضأافة أرضأأا وبأأالرش 

                                  مأأأع البوتاسأأأيوم فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة الصأأأفراءمأأأع البوتاسأأأيوم فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة الصأأأفراء

    Zea mays L.  )) 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 3عدد  8مجلد 
2010 

8 
تأأأأيثير التسأأأأميد الأأأأورقي بأأأأالنتروجين والبوتاسأأأأيوم تأأأأيثير التسأأأأميد الأأأأورقي بأأأأالنتروجين والبوتاسأأأأيوم 

حاصأأل الأأذرة الصأأفراء فأأي تربأأة حاصأأل الأأذرة الصأأفراء فأأي تربأأة والزنأأف فأأي نمأأو ووالزنأأف فأأي نمأأو و

 مختلفة التجهيز بالنتروجينمختلفة التجهيز بالنتروجين

 المجلة العراقية لعلوم التربة

 1عدد    9مجلد 
2011 

9 
تأيثير مسأأتويات النتأأروجين المضأافة أرضأأا وبأأالرش تأيثير مسأأتويات النتأأروجين المضأافة أرضأأا وبأأالرش 

مأأأع البوتاسأأأيوم والحديأأأد فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة مأأأع البوتاسأأأيوم والحديأأأد فأأأي نمأأأو وحاصأأأل الأأأذرة 

   (  (Zea mays L      الصفراءالصفراء

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 3عدد  2مجلد 
2010 

10 
حاصأأأأل حاصأأأأل   علأأأأىعلأأأأىتأأأأيثير التسأأأأميد العضأأأأوي والمعأأأأدني تأأأأيثير التسأأأأميد العضأأأأوي والمعأأأأدني 

النتأأأأروجين النتأأأأروجين القرنأأأأابيم  ومحتأأأأوى االقأأأأراص مأأأأن  القرنأأأأابيم  ومحتأأأأوى االقأأأأراص مأأأأن  

 والفسفور والبوتاسيوموالفسفور والبوتاسيوم

Egyptian Journal of 

Applied Sciences 

29(7) 

2010 

11 
تيثير نوعيأة المخلفأات العضأوية فأي تحأرر الفسأفور تيثير نوعيأة المخلفأات العضأوية فأي تحأرر الفسأفور 

لتربأة كلسأية مزروعأة بنبأات لتربأة كلسأية مزروعأة بنبأات من الصخر الفوسفاتي من الصخر الفوسفاتي 

 الحنطةالحنطة

Journal of Biological 

Chemistry and 

Environmental Sciences 

10(3) 

2015 

12 
تأيثير موعأد ومسأأتوى اضأافة الكبريأأت الزراعأي فأأي تأيثير موعأد ومسأأتوى اضأافة الكبريأأت الزراعأي فأأي 

امتصأاص الفسأفور والحديأد و الزنأف ونمأو وحاصأأل امتصأاص الفسأفور والحديأد و الزنأف ونمأو وحاصأأل 

 .Zea mays Lالذرة الصفراء الذرة الصفراء 

 مجلة القادسية للعلوم الزراعية

 2عدد  6مجلد 
2016 

13 
Study of Microbial Biomass activity 

in Saline Soils 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences 

 7(1) 

2016 

14 

Study of Changes in Soil Bacteria and 

Some Heavy Metals in Different Soil 

Depths in Soil Irrigated with 

Wastewater 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Science  

9(3) 

2018 

15 

Evaluation of Irrigation Water 

Quality Index for Tigris River and 

Pollution Levels of Heavy Metals in 

Baghdad 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Science 

9(6) 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

  لهيئات العلميةعضوية ا: عاشرا  

 نقابة المهندسين الزراعيينعضو  ــــ 

 ــــ عضو الجمعية العراقية لعلوم التربة 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 ــــ ــــ 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
 

وتقدير كتب شكر عدة مي وكتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلحاصل على 

وعدد كبير من كتب الشكر ومساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيس جامعة بغداد السيد من 

 . الزراعة ةكلي ميدوالتقدير من ع

 

 

  اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


