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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                                 علوم التربة والموارد المائيةالزراعة قسم كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 :لميةالمؤهالت الع:   ثانيا  
  

 
 
 
 
 

  12279087770 موبايل    ديالى الجامعة  يباسم رحيم بدر حسن البنداو  االسم الرباعي واللقب
 Bassim.bader@ymail.com  البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  0827-7-8 تاريخ الميالد

 القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
علوم التربة والموارد 

 7116\7\07في  0109  رقم وتاريخ امر التعيين المائية

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  جامعة بغداد –كلية الزراعة  علوم التربة-علوم زراعية 7110\6\71  البكالوريس 
في  0606 \د.ع الماجستير 

71\2\7117  
خصوبة التربة  -علوم زراعية

 والتسميد
  جامعة بغداد  –كلية الزراعة 

خصوبة التربة  -علوم زراعية 70/2/7100في6086ش/د الدكتوراة 
 والتسميد

 جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية ت

 8112\5\84في  468 رئيس قسم علوم التربة والموارد المائية 1

 8118\2\85في  541 رئيس اللجنة االمتحانية 8

 8118\5\9في  481 كيمياء وخصوبة التربةسؤول مختبر م 2

 1/11/8118في1481 في كلية الزراعةوالبايولوجية  جنة المواد الكيميائية مدير ل 8

  مدير منتدى المخترعين العراقيين في محافظة ديالى 5

 18/8/8116في 214 عضو مجلس ادارة صندوق التغليم العالي 6

 6/8/8116في 4 مدير منتدى المخترعيين العراقيين في محافظة ديالى 

 6/18/8115في 8851 ودة عضو مجلس ضمان الج 

 

 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 7116\7\07في  0109 مدرس مساعد 
 8115\8\84في  485 مدرس

 ------- أستاذ  مساعد

 --------  استاذ



 3 

 

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة ت

المستلزمات  شراء مستلزمات متنوعة من السوق  رئيسا 8118\4\21في  1886 المشترياتلجنة  1

بل لجنة التي تحتاجها الكلية والمطلوب شراءها من ق

 المشتريات 

 اشهر 6

المختبرية على  المواد الكيميائيةجرد وفرز وتوزيع  رئيسا 8118\11\1في  1481 المواد الكيميائية والبايولوجيةجنة ل 8

 اقسام مختبرات الكلية

 دائمية

 

 
    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة  وع المشاركة ن   اسم المشاركة م. 

1 

1 

 8116 مدير مدير منتدى المخترعين العراقيين في محافظة ديالى

 

8 

 8116 عضو منتدى المخترعيين العراقيين

 

2 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 ي في التربة .تأتير السماد البوتاس ي في تحمل الحنطة مللوحة مياه الر  عنوان رساله الماجستير 
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تأثير التداخل بين الزراعة العضوية وألاجهاد املائي في جاهزية بعض املغذيات في التربة و نمو  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 ( . .Solanum tuberosum Lوحاصل البطاطا )

 

 

 

 

 

 

 اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(  :

 رمكان النش اسم البحث اسماء الباحثين   ت

 د عبد الوهاب عبد الرزاق 1

 م.باسم رحيم بدر

 د. ايمان عبد المهدي الجنابي

 

  مجلة العلوم الزراعية العراقية  تأثير التسميد البوتاسي في تحمل حنطة الخبز لملوحة ماء الري 

 د عبد الوهاب عبد الرزاق 8

 م.باسم رحيم بدر

  د. ايمان عبد المهدي الجنابي

( 4المجلة العراقية لعلوم التربة  المجلد )  تاسيوم ونوعية مياه الري في حاصل الحنطة  .تأثير التسميد بالبو

 8114 (1العدد)
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 د. حميد خلف السلماني  2

 د.باسم رحيم بدر البتداوي

التأثير المتداخل للسماد العضوي واألجهاد المائي في بعض صفات نمو 

  وحاصل البطاطا .

( 6لمجلد )مجلة ديالى للعلوم الزراعيةا 

 8118 (8العدد)

 د. حميد خلف السلماني  8

 د.باسم رحيم بدر البتداوي

تأثير مستويات السماد العضوي واألجهاد المائي في بعض صفات التربة .

  

( 4مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )  

 8115 ( 1العدد)

 د. حميد خلف السلماني  5

 د. محمد صالل التميمي

 البتداوي د.باسم رحيم بدر

تأثير رش الحديد والزنك في بعض الصفات الخضرية وحاصل            

  4-حنطة بحوث 

  

مجلة ديالى للعلوم الزراعية) المؤتمر العلمي 

  8118 الثاني للبحوث الزراعية (

تاثير استخدام نبات الملفوف في بعض المتغيرات الفسيولوجية والمكون  باسم رحيم بدرم .  6

  ( سنة 85-81ى الرياضيين الرواد بعمر)الجسمي لد

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة  

  8115 جامعة بغداد

التسميد العضوي ومصادر السماد الفوسفاتي وكمية مباه الري في تاثير باسم رحيم بدرم .  4

 تركيز الذرة الصفراء من النتروجين والبوتاسيوم

 قبول للنشرم مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 م.حسن هادي العلوي 

 م.باسم رحيم بدر

تاثير تداخل السماد العضوي والنتروجين في نمو نبات الحنطة المزروعة 

 في تربة ملحية 

 معد للنشر

 

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الثانية قسم المحاصيل المرحلة  خصوبة التربة 0
 قسم االنتاج الحيواني مرحلة اولى دى التربةمبا 7
 الثالثة تحليل تربة وماء ونبات 6
 الثالثة مورفولوجي التربة 0
 الرابعة عالقة التربة بالماء والنبات 7
6   
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هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا  

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  هماجستير/دكتورا ت
   اليوجد 

  : العضوية في الجمعيات العلمية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد جمعية علوم التربة 0
 عضو بغداد نقابة المهندسين العراقيين 7
 عضو بغداد منتدى المخترعيين العراقيين 6
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 6002 جامعة ديالى  ورة طرائق التدريس د 1

 6002 الجامعة املستنصرية  دورة الحاسوب  6

 6011 جامعة ديالى  دورة صالحية تدريس  3
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 6011 جامعة ديالى  دورة سالمة اللغة  4

 6013 جامعة ديالى  دورة املكتبة ألافتراضية  5

 6010 الجامعة املستنصرية  TOEFL ITPدورة توفل   2

 6010 الجامعة املستنصرية IC3دورة حاسبات  7

8 

دورة نظام جرد املواد 

ب في  65الكيمياوية)رقم الكتاب 

12/6/6015 

 63/6/6015 الجامعة التكنلوجية

2 

ورش عمل ) ورشة السالمة والامن 

ب في 66البايولوجي)رقم الكتاب

17/6/6015 

 3/3/6015-1 جامعة بغداد

10 
خطرة) رقم دورة التعامل مع املواد ال

 10/16/6015في  6315الكتاب 

املختبر الكيمياوي في 

معسكر النصر مطار 

 بغداد الدولي

17-16/16/6015 

11 
دورة خاصة باعتماد املختبرات 

 15/6/6012في  6371)ض.ج 

جامعة ديالى كلية 

 العلوم
64-65/6/6012 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  النشاط اسم ت

 
 املؤتمر ألاول للبحوث الزراعية

 كلية الزراعة

  جامعة ديالى 
 6008  حضور 



 9 

 6010 حضور  كلية الزراعة  بغداد املؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة جامعة بغداد 

 6011 حضور   جامعة ديالى   كلية الزراعة املؤتمر  الوطني ألاول للبحوث الزراعية  

 6013 حضور  كلية الزراعة  جامعة ديالى   للبحوث الزراعية املؤتمر الثاني 

 ندوة عن  

 )استعماالت مياه الصرف الصحي وحماية البيئة (
 6013 حضور  كلية الزراعة  جامعة ديالى 

 ندوة عن  

) دور التسميد الحيوي في تحسين تحمل النبات 

 لالجهادات (

 

 6013 حضور  جامعة ديالى   كلية الزراعة

الندوة الوطنية الثانية حول ظاهرة التصحر رقم  

 63/3/6014في  211الكتاب 

كلية علوم البيئة /جامعة القاسم 

 الخضراء
 6014 عضو اللجنة التحضيرية

املؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن  

 العراقية
 65/5/6015 حضور  كلية الزراعة  جامعة ديالى

الندوة العلمية الاولى لقسم علوم املحاصيل  

 الحقلية
 68/16/6015 حضور  كلية الزراعة  جامعة ديالى

 
 املؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة 

كلية التربية الرياضية/جامعة 

 بغداد
 13/4/6015 مشاركة

ندوة بعنوان )اتفاقية باريس لحماية امللكية  

 8/2/6015الصناعية في 

ارة التخطيط / الجهاز املركزي وز 

 للتقييس والسيطرة النوعية
 8/2/6015 61/16/6015في  3571مشاركة حسب الكتاب 

 8/16/6015 مشاركة كلية الزراعة جامعة بغدادالندوة العلمية )واقع التلوث البيئي في التربة  
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 واملوارد املائية العراقية

ق الندوة العلمية) صياغة براءة الاختراع وف 

 الشروط والاحكام القانونية للتقديم

وزارة التخطيط / الجهاز املركزي 

 للتقييس والسيطرة النوعية
 15/6/6012 6/3/6012في  765مشاركة حسب الكتاب 

 
 املؤتمر التاسيس ي ملنتدى املخترعين العراقيين

وزارة التخطيط / الجهاز املركزي 

 للتقييس والسيطرة النوعية
 61/1/6012 62/1/6012في  117مشاركة حسب الكتاب 

املؤتمر العلمي الدولي السنوي الاول للجامعة  

 التقنية الجنوبية
 68/6/6012/ز في 3مشاركة حسب الكتاب  الجامعة التقنية الجنوبية

14-

12/3/6012 

 
املشاركة في مناقشة طالبة املاجستير انوار موس ى 

 حسين
 عضو مناقش جامعة بغداد/ كلية الزراعة

لكتاب حسب ا

في  354

63/6/6012 

املشاركة في الندوة العلمية) اتفاقية التريبس  

 وعالقتها بامللكية الفكرية 

وزارة التخطيط / الجهاز املركزي 

 للتقييس والسيطرة النوعية
 4/11/6015 11/11/6015في  365حسب الكتاب 

المشاركة في ورشة الغمل الحث العلمي والتنمية  

 المستدامة

 8116-8-18في 482حسب الكتاب  البحث والتطوير–لى جامعة ديا
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

1 

لي والك bوaتطوير لطريقة تقدير الكلوروفيل )

في اوراق النبات اعتمادا على القيم املستحصل 

 spad meterعليها من جهاز 

 66/1/6014  الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 3724

6 
تصنيع جهاز املاء املقطر الاقتصادي اعتمادا 

 على مبدا الاواني املستطرقة والتبريد الذاتي
 64/7/6014  عيةالجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النو  3252

3 

تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة اعادة تدوير املاء 

باستعمال املبادل الحراري )الراديتر( واملتحسس 

 الحراري 

 61/7/6015  الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 4673

 18/11/6015  الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 4373 جهاز اختبار كتانة الحبيبات العلفية 4

5 
جهاز ماء مقطر املعتمد على طريقة التبريد 

 بالهواء باستعمال املكثف
 2/16/6015  الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 4324

2 
 stirring machineتصنيع ماكنة الرج الكهربائي 

 الاقتصادية ثنائية الغرض ذات املؤقت التنازلي
 12/1/6012  سيطرة النوعيةالجهاز املركزي للتقييس وال 4432



 12 

 

 

    
    


