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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
 كلية الزراعة    قسم      

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

  
 دكتوراه  مدرسالشهادة واللقب العلمي:

 

 تأتير السماد البوتاس ي في تحمل الحنطة مللوحة مياه الري في التربة . عنوان رساله الماجستير 

 

تأثير التداخل بين الزراعة العضوية وألاجهاد املائي في جاهزية بعض  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 ( . .Solanum tuberosum Lاملغذيات في التربة و نمو وحاصل البطاطا )

 

  

  

 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها  ت
 رقم وتاريخ االمر االداري المهام اإلدارية 1

 8102\5\84في  468 رئيس قسم علوم التربة والموارد المائية 2

 8108\2\85في  541 رئيس اللجنة االمتحانية 3

 8108\5\9في  481 كيمياء وخصوبة التربةسؤول مختبر م 4

باسم رحيم بدر  االسم 
  حسن 

  موبايل  

تاريخ 
 الميالد

البريد   9/5/1995
 االلكتروني 

 
Bassim.bader@ymail.com 

    

 

صورة 

 شخصية
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 0/01/8108في0480 مدير لجنة المواد الكيميائية  والبايولوجية في كلية الزراعة 5

  مدير منتدى المخترعين العراقيين في محافظة ديالى 6

 08/8/8106في 214 عضو مجلس ادارة صندوق التغليم العالي 

 6/8/8106في 4 المخترعيين العراقيين في محافظة ديالىمدير منتدى  

 6/08/8105في 8850 عضو مجلس ضمان الجودة  

 

  شارك فيها:التي  عدد اللجان

  :وأهمها

 المواد الكيميائية والبايولوجيةلجنة  .1
 اللجنة االمتحانية .2
 لجنة ضمان الجودة .3
 لجنة جمع البيانات .4
 لجنة التشجير .5
 لجنة صندوق التعليم .6
 اعتماد المختبراتلجنة  .9
 اللجنة العلمية .8
 لجنة مجلس القسم .9

 

 

 
 

    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

الهيئة االدارية لمنتدى المخترعين 
 العراقيين

 2119 عضو
 

2 

 2116 مدير منتدى المخترعين العراقيين فرع ديالى
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 2114 عضو التربةجمعية علوم 
 2111 عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

   

 للنشر : ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا
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 مكان النشر اسم البحث اسماء الباحثين  

 د عبد الوهاب عبد الرزاق

 م.باسم رحيم بدر

 د. ايمان عبد المهدي الجنابي

 

تأثير التسميد البوتاسي في تحمل حنطة الخبز 

  لملوحة ماء الري 

مجلة العلوم الزراعية العراقية

  

 د عبد الوهاب عبد الرزاق

 م.باسم رحيم بدر

 د. ايمان عبد المهدي الجنابي 

تأثير التسميد بالبوتاسيوم ونوعية مياه الري في 

  حاصل الحنطة  .

المجلة العراقية لعلوم التربة  

 7007 (1( العدد)7المجلد )

 د. حميد خلف السلماني 

 د.باسم رحيم بدر البتداوي

التأثير المتداخل للسماد العضوي واألجهاد المائي 

  في بعض صفات نمو وحاصل البطاطا .

مجلة ديالى للعلوم  

(7( العدد)6الزراعيةالمجلد )

 7012 

 د. حميد خلف السلماني 

 د.باسم رحيم بدر البتداوي

تأثير مستويات السماد العضوي واألجهاد المائي 

  في بعض صفات التربة .

مجلة ديالى للعلوم الزراعية   

( 1( العدد)7المجلد )

 7012 

 د. حميد خلف السلماني 

 د. محمد صالل التميمي

 د.باسم رحيم بدر البتداوي

تأثير رش الحديد والزنك في بعض            

  7-بحوث  الصفات الخضرية وحاصل حنطة

  

مجلة ديالى للعلوم الزراعية) 

المؤتمر العلمي الثاني للبحوث 

  7012 الزراعية (

تاثير استخدام نبات الملفوف في بعض المتغيرات  م . باسم رحيم بدر

الفسيولوجية والمكون الجسمي لدى الرياضيين 

  ( سنة 22-20الرواد بعمر)

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

الرياضة  جامعة بغدادلعلوم 

 7012  

التسميد العضوي ومصادر السماد تاثير باسم رحيم بدرم . 

الفوسفاتي وكمية مباه الري في تركيز الذرة 

 الصفراء من النتروجين والبوتاسيوم

مقبول  مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 للنشر

 م.حسن هادي العلوي

 م.باسم رحيم بدر

لنتروجين في نمو تاثير تداخل السماد العضوي وا

 نبات الحنطة المزروعة في تربة ملحية 

 معد للنشر

 

 مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى للعلوم الزراعية.
 

 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسها
 اسم المقرر  م. 

 خصوبة التربة 1
 مبادى التربة 2
 تربة وماء ونباتتحليل  3
 مورفولوجي التربة 4
 عالقة التربة بالماء والنبات 5
6  
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 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو جامعة بغداد جمعية علوم التربة 1
    
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
 6002 جامعة ديالى  دورة طرائق التدريس 

 6002 الجامعة املستنصرية  دورة الحاسوب 

 6022 جامعة ديالى  دورة صالحية تدريس 

 6022 جامعة ديالى  دورة سالمة اللغة 

 6022 جامعة ديالى  دورة املكتبة ألافتراضية 

 6020 الجامعة املستنصرية  TOEFL ITPدورة توفل 

 6020 الجامعة املستنصرية IC3دورة حاسبات 

دورة نظام جرد املواد 

ب في  62الكيمياوية)رقم الكتاب 

22/6/6022 

 62/6/6022 الجامعة التكنلوجية

ورش عمل ) ورشة السالمة 

والامن البايولوجي)رقم 
 2/2/6022-2 جامعة بغداد
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 21/6/6022ب في 66الكتاب

دورة التعامل مع املواد الخطرة) 

في  6222رقم الكتاب 

20/26/6022 

املختبر الكيمياوي في 

معسكر النصر مطار 

 بغداد الدولي

21-26/26/6022 

دورة خاصة باعتماد املختبرات 

 22/6/6022في  6212)ض.ج 

ديالى كلية جامعة 

 العلوم
62-62/6/6022 

 

االنجازات واالنشطة العلمية االخرى )كتب مؤلفة,براءة اختراع ,كتب مترجمة ,كتاب مساعد, مقاالت 
 علمية,الخ(:

 

 

 

 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز
والكلي في اوراق  bوaتطوير لطريقة تقدير الكلوروفيل )

 spadالنبات اعتمادا على القيم املستحصل عليها من جهاز 

meter 

 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2122

تصنيع جهاز املاء املقطر الاقتصادي اعتمادا على مبدا 

 الاواني املستطرقة والتبريد الذاتي
 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2222

تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة اعادة تدوير املاء باستعمال 

 املبادل الحراري )الراديتر( واملتحسس الحراري 
 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2612

 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2212 جهاز اختبار كتانة الحبيبات العلفية

التبريد بالهواء باستعمال  جهاز ماء مقطر املعتمد على طريقة

 املكثف
 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2222

الاقتصادية  stirring machineتصنيع ماكنة الرج الكهربائي 

 ثنائية الغرض ذات املؤقت التنازلي
 الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2222


