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 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 

االسم الرباعي 

 واللقب

رعد عبد الكريم حمدان علي 

  لتميميا

 41122227770  موبايل    ديالى الجامعة

البريد   الزراعة  الكلية  24/74/7297 تاريخ الميالد

 االلكتروني 

  
dr.radabdalkarem@agriculture.uodiyala.edu.iq 

علوم التربة والموارد  القسم  اعزب الحالة االجتماعية 

 المائية
رقم وتاريخ 

 امر التعيين

 2473/ 72/3في  0414ش.د.  

رقم وتاريخ االمر  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

 / كلية الزراعة بغداد  علوم التربة والمياه   البكالوريس 
 بغداد/  كلية الزراعة  كيمياء التربة  3/7/6191في  66511 الماجستير 

 كلية الزراعة /بغداد ياء التربةكيم 69/1/6888في  9618 الدكتوراة 

 صية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:لف بها المهام اإلدارية التي ك   :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
 23/2/2470في  7337 تسويق النتاجات العلمية/ كلية الزراعةوحدة  7

 22/3/2471في  0127 أمر جامعي مدير تحرير مجلة ديالى للعلوم الزراعية 2

3   

0   

9   

3   

 

 

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

رقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول  الدرجة العلمية
 على اللقب

 - مدرس مساعد 
 72/3/2473في  0414 مدرس

 24/9/2470في  1997 أستاذ  مساعد

  72/74/2471في  73273 استاذ
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 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري  اسم اللجنة ت
7 

1 

 6861-6863العام الدراسي  سير االمتحانات وانجاز الدرجات واظهار النتائج   عضو  38/66/6863في  6663   اللجنة االمتحانية في الكلية
2 

 

 

 

2 

 6861-6865العام الدراسي  سير االمتحانات وانجاز الدرجات واظهار النتائج عضو   61/66/6865في   6661   اللجنة االمتحانية في القسم
3 

3 

 الكوادر وضع حاجة القسم من

  

 

 الكوادر العلمية

 6861-6865العام الدراسي  سطيالو تسجيل حاجة القسم من حملة الشهادات العليا والكادر  عضو  6865/ 66/66في   356 
  6865-6861انجاز تقرير التقييم الذاتي للعام الدراسي  عضو  6861/ 61/6في   366 ذاتيلجنة انجاز تقرير التقييم ال 0
 6861-6865العام الدراسي  مناقشة مشاريع بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة عضو   أمر قسم 6861/ 61/1في  668  لجنة مناقشة بحوث التخرج 9
 من تاريخ االمر االداري ولحد االن حقيق في اسباب فقدان الهويات والباجاتالت رئيس 65/1/6861في  956  لجنة تحقيق فرعية 3
لجنة االشراف على ندوة )آثار  1

 (التغير المناخي والتسميد
 المتكامل

 36/3/6867-67 التهيئة العلمية واالدارية للندوة عضو  

موقع في  اللجنة العليا للتشجير  7
 الجامعة

في  63191ش/د/  
63/68/6861 

  -61/68/6861من  االشراف على تشجير مواقع في الجامعة عضو 

 6867-6861العام الدراسي  سير االمتحانات وانجاز الدرجات واظهار النتائج عضو  1/6/6867في  63         اللجنة االمتحانية في القسم 2

لجنة جمع البيانات وتقييم  74
 األقسام المناظرة

 6867-6861العام الدراسي  والموارد المائية يانات الخاصة بقسم علوم التربةجمع الب عضو  9/6/6867في  59 

رئيس لجنة   65/6/6867في  666   لجنة التقييم الذاتي 77
 التربة كيمياء

 6867 -6861للعام الدراسي  

 6867-6861ي العام الدراس مناقشة مشاريع بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة عضو   لجنة مناقشة بحوث التخرج 72

 
    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع :سادسا  

 الفترة  نوع المشاركة   اسم المشاركة م.
7 

72 

 2473/ 74/0 محاضر دوة استعماالت مياه الصرف الصحي وحماية البيئةن

2 

2 

 29/0/2471 محاضر التلوث الكيميائي للترب وأثره في تلوث البيئة وصحة االنسان ندوة
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3 

3 

 2471-2479 محكم تقيم ابحاث علمية لمجالت كليات الزراعة في ديالى وبغداد واالنبار 

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 تشخيص معادن الطين في بعض الترب العراقية عنوان رساله الماجستير 
 يت وطبيعته في بعض الترب العراقيةأصل معدن البايدال الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 

 اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
6 

6 

Al-Tamimi, R. A. , A.H. Al-Rawi and A.B. 

Hanna. 
Nature of Clay Minerals of Some Iraqi  

Soils 
J. Agric. Water Reso. Res.., 1988. Vol 7, 

No. 6 

63 

  ورعد عبد الكريمضايف، عبد األمري وعلي حسن الفالحي  
 وأمحد طالل فزع التميمي

تأثري املستويات املختلفة من امللوحة على إنبات ومنو بادرات 
  بعض الرتاكيب الوراثية من الذرة الصفراء

 

 

 

 

 .282 – 273: (1) 11اجمللد  1188،جملة العلوم الزراعية العراقية

 
3 

3 

Al-Tamimi, R. A. , A.H. Al-Rawi and A.B. 

Hanna 
Identification of Beidellite in Some Iraqi 

Soils. 
J.Agric. Water Reso. Res.1989, Vol.8, 

No. 1, pp:69-82. 

ونات تأثري كميات البذار ومستويات السماد النرتوجيين يف صفات منو ومك ورعد عبد الكريم التميمي حممد، هناء حسن   1 
 القمحوحاصل بعض أصناف 

جملة جامعة سبها، اجمللد الثالث، العدد الثالث )عدد خاص بوقائع 
 – 273(: ص 2004املؤمتر العلمي لكلية العلوم جبامعة سبها، 

 – 1لد الرابع، العدد األول: صجملة جامعة سبها ، اجمل2002 أثر مصدر ومستوى الزنك املضاف لرتبة كلسية يف حاصل القمح رعد عبد الكريم التميمي،  5 282
11 

التداخل بني الزنك والفسفور يف تربة كلسية وأثره يف امتصاصهما واستجابة نبات  رعد عبد الكريم التميمي،  1
 القمح

 12، سةبها 331- 330ص املؤمتر الوطين الثالث للتقنيات احليويةة، 

– 14  /3  /2002. 

 

7   Al-Tamimi,  R. A. Zinc sorption by some Torrifluvents soils of Sub-

Saharian region south of Libya 
 Emir. J. Agric. Sci. 2006, 18(2): 1-10 

استجابة أصناف خمتلفة من الشعري لكميات البذار والتسميد النرتوجيين حتت  وهناء حسن حممد رعد عبد الكريم التميمي،   9
 الظروف الصحراوية

-22، اجمللةةد امةةامل، العةةدد الثةةا ، ص جملةةة جامعةةة سةةبها 2007

33. 
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1  Al-Tamimi, R. A. Magnesium and calcium content in alfalfa 

cultivated in sandy desert soils under different 

fertilization management 

  ِ J. Applied Sci.2007, 23(4B):748-755 

68   Al-Tamimi, R. A   Solublity and Behaviour of zinc added to some 

Torrifluvents desert  soil 
 J. Sebha Univ. 2010,  9 (1): 49-56. 

العالقة الرياضية بني نسبة الصوديوم املمتز ونسبة الصوديوم املتبةادل لةبعض الةرت ،  رعد عبد الكريم التميمي،    66

 جنو  ليبيا

 2012ث، جملة جامعة سبها، اجمللد التاسع، العدد الثال

66  Al-Tamimi, R. A and A. Alswad SUITABILITY ASSESSMENT OF DEEP WELLS 

WATER FOR DRINKING AND DOMESTIC USES IN 

AL-BEWANEES REGION, SOUTH OF 
LIBYA 

  Int. J. Cuurent Res. 2014,  V.6 (11):    

9997-10003 

63  Al-Tamimi, R.A   IMPACT OF SOIL SALINIZATION ON 

NATURAL VEGETATION AND LAND 

DETERIORATION 

 

 Iraqi J. Agric. Sci. 2017, V. 48 (special Issue) 

: 52-59.  

حالة صور البوتاسيوم في بعض الترب الصحراوية الرسوبية الحديثة   رعد عبد الكريم التميمي،    61
 الجافة واثر الزراعة فيها 

 العدد الثا  ، 48جملد  ، 2017ة، جملة العلوم الزراعية العراقي 

تأثير ملوحة التربة في انعكاسيتها الطيفية عند مستويات رطوبية   وأحمد، علي دحام والتميمي، رعد عبد الكريم محمد، أحمد مدلول 65
 مختلفة

)عةةدد خةةاص بةةالمؤتمر  65المجلةةد 6867مجلةةة االنبةةار للعلةةوم الزراعيةةة،
 321 -355 ة االنبار(جامع-لكلية الزراعة العلمي الخامس

61 Al-Tamimi, R. A   Soil Salinity Forecasting Using Spectrum 

Reflectivity Data. 
Iraqi J. Agric. Sci. 2017, 48(6). 

(Accepted).  

 67  Al-Tamimi, R. A   Suitability Assessment of Some Wells Water for 

Irrigation in Wadi Al-Shatti, South West Libya. 

 

Diyal Agric. Sci. J. 2018 (1), Accepted 

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الثانية اساسيات علم التربة 6
 الثانية التحليل الكيميائي للتربة والماء والنبات 6
 الثالثة كيمياء التربة 3
 الثالثة معادن التربة 1
 الثالثة ة التربةملوح 5
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 الرابعة استصالح األراضي 1
 الرابعة حلقات دراسية 7
 األولى لغة انكليزية تخصصية 9

 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
/ طرفة  دأحم علي دحام   دكتوراه   .6

 جامعة االنبار -كلية الزراعة
  لمستويات مختلفة من ملوحة ورطوبة التربةطيفية االنعكاسية اليد تحد  

  

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية  ت
 عضو     بغداد الجمعية العراقية لعلوم التربة  6
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 : الدورات التدريبية

 
 قادتاريخ االنع مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

استخدام اجهزة الطيف الضوئي في تحليالت التربة  1
 والماء والنبات

 7891 مجلس البحث العلمي
 

اثر استخدام المادة العضوية في رفع خصوبة التربة  2
 والتلوث

 7899 مجلس البحث العلمي            
 

 28/61/6866-11 الجامعة العراقية دورة طرائق التدريس 3
   61/5/6863 -66 جامعة ديالى سوبدورة كفاءة الحا 4

 6863/ 67/1 -61 وزارة الصناعة والمعادن دورة إعادة تدوير المخلفات بصورة عامة 5

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 68/1/6861 كلية الزراعة/جامعة ديالى استعماالت مياه الصرف الصحي وحماية البيئة 6
ورشة عمل " أهمية التسجيل في بوابة العلماء  6

Research gate 
شعبة االنترنت/جامعة 

 ديالى
67/68/6861 

مركز الهوية للدراسات  مؤتمر استراتيجية عمل العشابين في العراق 3
 واالبحاث/ بغداد

68/66/6861 
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االنجازا
ت 

واالنشط
ة 

العلمية 
االخرى 

)كتب 
مؤلفة،
براءة 

اختراع 
 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،،

الوسائل الكفيلة بتقييم االقسام العلمية المناظرة في  1
 الزراعةكليات 

 6867/ 66/6 كلية الزراعة/جامعة ديالى

ندوة التعريف ببعض نباتات الزينة واستعماالتها  5
 المتنوعة

 7/3/6867 كلية الزراعة/جامعة ديالى

 9/3/6867 كلية الزراعة/جامعة ديالى ندوة استخدام انزيم الفايتيز في تغذية الدواجن 1
 61/3/6867 زراعة/جامعة ديالىكلية ال ندوة االجهاد الملحي للنباتات 7
ندوة التغير المناخي ودور الغابات في الحفاظ على  9

 البيئة
 5/1/6867 كلية الزراعة/جامعة ديالى

ندوة استصالح الترب المتأثرة بالملوحة باستخدام  1
 النبات

 61/1/6867 كلية الزراعة/جامعة ديالى

ة وصحة التلوث الكيميائي للترب وأثره في تلوث البيئ 68
 االنسان

 2017/4/25 كلية الزراعة/جامعة ديالى

 61/1/6867 كلية الزراعة/جامعة ديالى ندوة الزراعة الحافظة والزراعة العضوية 66
المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة/ جامعة  66

 االنبار
كلية الزراعة/جامعة 

 األنبار
1-66/1/6867 

 3/5/6867 الزراعة/جامعة ديالى كلية النباتات الطبية غذاء ودواء 63

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت



 1 

 

 

 66/1/6865في  713 للمياه العذبةكيمياء البيئية ال 6
 امعة ديالىكلية الزراعة/ج

 مؤلف

 1/6/6861في  663ط/ع/  التحليل الكيميائي للتربة والماء والنبات 6
 كلية الزراعة/جامعة االنبار

 مؤلف

    
    
    


