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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى
 كمية الزراعة    قسم      

 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

  
 استاذ مساعددكتوراه  الشيادة والمقب العممي:

 

 ثأثير السماد البوثاس ي في ثحمل الحنطة مللوحة مياه الزي في التربة . عنوان رسالو الماجستير 

 

في جاهزية  وكمية املاء املضافة  التسميد العضوي تداخل بين ثأثير امل عنوان اطروحة الدكتوراه 

 ( . .Solanum tuberosum Lفي التربة وحاصل البطاطا )النبات غذًات م

 

  

  

 لمفترة الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  ت
 رقى وتبرَخ االيز االدارٌ انًهبو اإلدارَت 1

 8102\5\88فٍ  868 رئُس قسى عهىو انتزبت وانًىارد انًبئُت 2

 8108\2\85فٍ  581 رئُس انهجُت االيتحبَُت 3

 8108\5\9فٍ  881 كًُُبء وخصىبت انتزبتسؤول يختبز ي 4

باسم رحيم بدر  االسم 
  حسن 

  07901230153 موبايل  

تاريخ 
 الميالد

البريد   9/5/1975
 االلكتروني 

 
basemrbader@uodiyala.edu.iq 
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 0/01/8108ف0780ٍ يذَز نجُت انًىاد انكًُُبئُت  وانببَىنىجُت فٍ كهُت انشراعت 5

  يذَز يُتذي انًختزعٍُ انعزاقٍُُ فٍ يحبفظت دَبنً 6

 08/8/8106فٍ 218 عضى يجهس ادارة صُذوق انتغهُى انعبنٍ 

 6/8/8106فٍ 7 انًختزعٍُُ انعزاقٍُُ فٍ يحبفظت دَبنً يذَز يُتذي 

 6/08/8105فٍ 8850 عضى يجهس ضًبٌ انجىدة  

  يعبوٌ انعًُذ نهشؤوٌ انعهًُت وانطهبت 

 

  شارك فييا:التي  عدد المجان

  :وأىميا

 انًىاد انكًُُبئُت وانببَىنىجُتنجُت  .1
 المجنة االمتحانية .2
 لجنة ضمان الجودة .3
 البياناتلجنة جمع  .4
 لجنة التشجير .5
 لجنة صندوق التعميم .6
 لجنة اعتماد المختبرات .7
 المجنة العممية .8
 لجنة مجمس القسم .9

 

 

 
 

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

1 

الييئة االدارية لمنتدى المخترعين 
 العراقيين

 2017 عضو
 

2 

 2016 مدير العراقيين فرع ديالىمنتدى المخترعين 
 

3 

 2014 عضو جمعية عموم التربة
 2001 عضو نقابة الميندسين الزراعيين 

   

 لمنشر : ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا
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 يكبٌ انُشز اسى انبحج اسًبء انببحخٍُ  

 د عبذ انىهبة عبذ انزساق

 و.ببسى رحُى بذر

 د. اًَبٌ عبذ انًهذٌ انجُببٍ

 

تأحُز انتسًُذ انبىتبسٍ فٍ تحًم حُطت انخبش 

  نًهىحت يبء انزٌ 

يجهت انعهىو انشراعُت انعزاقُت

  

 د عبذ انىهبة عبذ انزساق

 و.ببسى رحُى بذر

 د. اًَبٌ عبذ انًهذٌ انجُببٍ 

تأحُز انتسًُذ ببنبىتبسُىو وَىعُت يُبِ انزٌ فٍ 

  حبصم انحُطت  .

انًجهت انعزاقُت نعهىو انتزبت  

 2007 (1( انعذد)7انًجهذ )

 د. حًُذ خهف انسهًبٍَ 

 د.ببسى رحُى بذر انبتذاوٌ

انتأحُز انًتذاخم نهسًبد انعضىٌ واألجهبد انًبئٍ 

  فٍ بعض صفبث ًَى وحبصم انبطبطب .

يجهت دَبنً نهعهىو  

(2( انعذد)6انشراعُتانًجهذ )

 2014 

 د. حًُذ خهف انسهًبٍَ 

 د.ببسى رحُى بذر انبتذاوٌ

تأحُز يستىَبث انسًبد انعضىٌ واألجهبد انًبئٍ 

  فٍ بعض صفبث انتزبت .

يجهت دَبنً نهعهىو انشراعُت   

( 1( انعذد)7انًجهذ )

 2015 

 د. حًُذ خهف انسهًبٍَ 

 د. يحًذ صالل انتًًٍُ

 د.ببسى رحُى بذر انبتذاوٌ

تأحُز رش انحذَذ وانشَك فٍ بعض            

  7-بحىث  انصفبث انخضزَت وحبصم حُطت

  

يجهت دَبنً نهعهىو انشراعُت) 

انًؤتًز انعهًٍ انخبٍَ نهبحىث 

  2014 انشراعُت (

تبحُز استخذاو َببث انًهفىف فٍ بعض انًتغُزاث  و . ببسى رحُى بذر

انفسُىنىجُت وانًكىٌ انجسًٍ نذي انزَبضٍُُ 

  ( سُت 45-40انزواد بعًز)

انًؤتًز انعهًٍ انذونٍ انخبٍَ 

انزَبضت  جبيعت بغذادنعهىو 

 2015  

انتسًُذ انعضىٌ ويصبدر انسًبد تبحُز ببسى رحُى بذرو . 

انفىسفبتٍ وكًُت يببِ انزٌ فٍ تزكُش انذرة 

 انصفزاء يٍ انُتزوجٍُ وانبىتبسُىو

يقبىل  يجهت دَبنً نهعهىو انشراعُت

 نهُشز

 و.حسٍ هبدٌ انعهىٌ

 و.ببسى رحُى بذر

نُتزوجٍُ فٍ ًَى تبحُز تذاخم انسًبد انعضىٌ وا

 َببث انحُطت انًشروعت فٍ تزبت يهحُت 

 يعذ نهُشز

تبرَخ  بهذ انُشز  اسى انًجهت  عُىاٌ انبحج  اسى انتذرَسٍ ث

 انُشز 

  انببنحخٍُ انًشبركٍُ انًجهذ وانعذد

 Potassium availability in ا.و.د. ببسى رحُى بذر 1

soil amended with organic 

matter and phosphorous  

fertilizer under water 

stress during maize (zea 

mays L) growth 

Journal of 

the Saudi 

society of 

agricultur

al sciences 

saudi 2021 In press Basem rahem bader 

Sadik kadhim taban 

Alaa hasan sahmi mohammed 

ali abood ghassan jaafar 

hamdi 

 

ببسى رحُى بذرا.و.د.  2  Response of onion growth 

and yield grown in soils of 

semi-arid regions to foliar 

application of iron under 

water stress conditions 

Journal 

agricultur

al science 

agraartead

us 

astonia 2021 In press Laith farhan gar 

Basem rahem bader 

Jabbar  shihab eyada al –

esawi 

mohammed ali abood 

mohammed obed sallume 

 ghassan jaafar hamdi 

 

 Effect of water deficit and ا.و.د. ببسى رحُى بذر 3

foliar application of amino 

acids on growth and yield 

of eggplant irrigated by 

two drip systems under 

greenhouse conditions 

Journal 

agricultur

al science 

agraartead

us 

astonia 2020 31(2):131

-138 

Basem rahem bader 

mohammed ali abood 

saad enad harfoush aldulaimy 

shuker mahmood Hassan al-

mehmdy ghassan jaafar 

hamdi 

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/6214 

ببسى رحُى بذرا.و.د.  4  Remote Sensing 

Techniques and 

Geographic Information 

Systems to study soil 

characteristics in Baquba 

Governorate 

Indian 

journal of 

Ecology 

 

 

indian 

2021 48(2):393

-397 

Basem rahem bader 

Ahmed bahjat khalaf 

 

 Response of Swiss chard ا.و.د. ببسى رحُى بذر 5

cultivars (Beta vulgaris L.) 

to chelated Iron , nano Iron 

and Glomus mosseae  

2
nd

 virtual 

internation

al scientific 

agrticultur

Iop 

indian 

2021 735(2021)

012057 

Abbas Fadhil Ali  

Hussein Ali Salim 

Basem rahem bader 

Asmaa Hussein Abed 
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al 

conference 

 Effect of planting dates and ا.و.د. ببسى رحُى بذر 6

foliar application with 

nano and chelated iron on 

vegetative characteristics 

of broccoli 

Indian 

journal of 

Ecology 

indian 2021 48(18)202

1 

Saja yaqoup Youssef  

Adnan Ghazi salman 

Basem rahem bader 

 

 

 Effect of bio-fertilizers ا.و.د. ببسى رحُى بذر 7

Azotobacter chrocooccum 

and azospirillum brasilense 

on the growth of vegetative 

yield of the winter wheat 

cultivar (audi) as a fodder 

crop  

Internatio

nal journal 

of 

agricultur

al and 

statistical 

science 

india 2020 Vol.16,su

pplement 

1 

,pp.1749-

1753 

Abbas Fadhil Ali 

Majida hadi Mahdi alsady   

Hussein Ali Salim 

Basem rahem bader 

Asmaa Hussein Abed 

 

 Rffect of foliar application ا.و.د. ببسى رحُى بذر 8

of humic acid and 

nanocalcum on some 

growth ,production ,and 

phptosynthetic pigmenes of 

cauliflower (Brassica 

oleraccea var botrytis) 

planted in calcareous soil 

Plant 

archive  

india 2020 Vol,20su

ppllemen

t 1,pp32-

37 

Ahmed Fahd Rachid 

 Basem rahem bader 

Hassan H.AL-Alawy 

 

 CO2 emissions in calcareous ا.و.د. ببسى رحُى بذر 9
soil under various manure 
additions and water 
availability levels 

DYSONA - 

Applied 

Science 

DYSON

A 

2020 – Applied 

Science 1 

(2020) 

36-42 

Mouham

ad et 

Raghad S. Mouhamad 

Ameerah H. Atiyah 

Ghassan AL-Azzawi 

Basem rahem bader 

https://applied.dysona.org/article_104980.html 

تاثٌر السماد     
الكٌمٌائً والرش 
بالسماد النانوي فً 
صفات النمو الخضري 
 والجذري  
 للقرنابٌط
Brassica 
Oleracea Var 
botrytis 

يجهت انعهىو 

انشراعُت 

وانبُئُت 

 وانبُطزَت

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIO انعذد انخبنج انًجهذ انخبٍَ   2018

DICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%22193599%22+N

OT+SDP_INFO_id%3A8 

تاثٌر السماد الكٌمٌائً   
والرش بالسماد 
النانوي فً صفات  
 الحاصل 
 للقرنابٌط
Brassica 
Oleracea Var 
botrytis 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERS انعذد انزابع انًجهذ انخبٍَ     

ON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%B9%D

9%86%D8%AC%D9%84%D8%8C+%D8%B5%D

8%A8%D9%8A%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%

D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%

D8%A7%D8%A8%22 

 سراعت يجهت  اصناف بعض أستجابة  

 انزافذٍَ،

 74(  انًجهذ

 انذونٍ انشراعٍ انًؤتًز وقبئع 9102 2019 

، وانغبببث، انشراعت كهُت انخبنج، ) 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1096334-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7

%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-
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 Brassica القرنابٌط
oleracea var. 

المائً االجهاد لتحمل  

 عذد ،)

2(  إضبفٍ  

%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%

D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B7-brassica-

oleracea-var.-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7 

 

 مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العممية لمجمة ديالى لمعموم الزراعية.
 

 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا
 اسم المقرر  م. 

 خصوبة التربة 1
 مبادى التربة 2
 تحميل تربة وماء ونبات 3
 عالقة التربة بالماء والنبات 5
 الزراعة العضوية 6

 
 
 
 
 

  : العضوية في الجمعيات العممية
 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو جامعة بغداد جمعية عموم التربة 1
    
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
 2006 جامعة دًالى  دورة طزائق التدريس 

 2002 الجامعة املستنصزية  دورة الحاسوب 
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 2011 جامعة دًالى  دورة صالحية ثدريس 

 2011 جامعة دًالى  دورة سالمة اللغة 

 2013 جامعة دًالى  دورة املكتبة ألافتراضية 

 2010 الجامعة املستنصزية  TOEFL ITPدورة ثوفل 

 2010 الجامعة املستنصزية IC3دورة حاسبات 

دورة هظام جزد املواد 

ب في  25الكيمياوية)رقم الكتاب 

12/2/2015 

 23/2/2015 الجامعة التكنلوجية

ورش عمل ) ورصة السالمة 

والامن الباًولوجي)رقم 

 17/2/2015ب في 22الكتاب

 3/3/2015-1 جامعة بغداد

دورة التعامل مع املواد الخطزة) 

في  2315رقم الكتاب 

10/12/2015 

املختبر الكيمياوي في 

مطار معسكز النصز 

 بغداد الدولي

17-12/12/2015 

دورة خاصة باعتماد املختبرات 

 15/2/2016في  2371)ض.ج 

جامعة دًالى كلية 

 العلوم
24-25/2/2016 

 

  االنجازات واالنشطة العممية االخرى )كتب مؤلفة,براءة اختراع ,كتب مترجمة ,كتاب مساعد, مقاالت ع

 أ.م.د. باسم رحٌم بدر

( والكلً فً اوراق النبات إعتماداً على القٌم المستحصل علٌها  bو aتقدٌر الكلوروفٌل )تطوٌر لطرٌقة  -0

 spad meter   (8102)من جهاز

Development of a method for estimating chlorophyll  (a و  b ) and total in 

plant leaves, depending on the values obtained from the device spad meter    

 (8108تصنٌع جهاز الماء المقطر االقتصادي اعتمادا علو مبدأ االوانً المستطرقة والتبرٌد الذاتً ) -8
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Manufacturing an economical distilled water device based on the principle of 

transverse pots and self-cooling 

األقتصادية ثنائية الغرض ذات المؤقت   Stirring machineتصنيع ماكنة الرج الكيربائي -2
 (8108)التنازلي

Manufacture of electric shaking machine Stirring machine  Economic Dual 

Purpose Countdown Timer 

 تصنٌع جهاز ماء مقطر بطرٌقة اعادة تدوٌر الماء بأستعمال المبادل الحراري )الرادٌتر( والمتحسس -8

 (8105الحراري.)

Manufacture of a distilled water device by a method of water recycling using the 

heat exchanger (radiator) and heat sensor 

 (8108جهاز اختبار متانة الحبٌبات العلفٌة  ذو المضارب ) -5

Laboratory Mixer for samples feed 

 (condenser()8105على طرٌقة التبرٌد بالهواء بأستعمال المكثف )جهاز ماء مقطر المعتمد  -6

Distilled water device based on air cooling method using condenser 

 

 

 (8107فً التربة بتقنٌة النظام المغلق ) CaCo3المحور لتقدٌر الكلس  calcimeterجهاز الكالسٌمٌتر -7

Modifide Calcimeter Instrument to determing Calcite CaCO3 in soil by close system 

techmnique. 

 8107جهاز اختبار صالبة البسكوٌت  -8

Manufacture of a Biscuit Hardness Tester 

 (8108منظومة معاجة مٌاه الصرف الصحً اعتمادا على نظام التدفق النبضً ) -9

Wastewater treatment system based on pulsed flow system 

 

 8108قاطفة مٌكانٌكٌة للثمار الفواكه كبٌرة الحجم  -01

A Mechanical Picker for large fruits 

 8181قاعدة اسظوتنة الغاز النابضٌة ذات المنبه  -00
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Alarm spring gas cylinder base 

 8109فوق الصوتٌة الة قٌاس الكترونٌة لقٌاس اطوال النباتات فً الحقل اعتمادا على مبدا الموجات  -08

An electronic measuring machine to measure the height of plants in the field 

based on the principle of ultrasound 

مراقبة مستوى الماء فً الخزانات المنزلٌة ومأله الٌاً باالعتماد على مبدأ الموجات فوق الصوتٌة فضالً  -02

 8109 لتكنولوجٌا اتصال األنترنتعن حماٌة المضخة توظٌفاً 

Monitoring the water level in household tanks and filling it automatically based 

on the principle of ultrasound, as well as protecting the pump using internet 

connection technology 

 

 

 

 

 


