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كيمياء ومعادن تربة

التحصيل الدراسي
سنة التخرج الجامعة
جامعة الموصل  /كلية الزراعة والغابات  /العراق
1996
2001

جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات /العراق

2012

جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات /العراق

حقل المعرفة واالهتمام
 -1التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر ( .كيمياء ومعادن تربة)
 -2التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه(0كيمياء ومعادن تربة)
 -3تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي(0ملوحة التربة واستصالح االراضي)
-1
-2
-3
-4

الخبرات العلمية والحقلية
عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ(.)1996
عضو المكتب االستشاري منذ سنة.............
خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية..................0
عضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية................... 0
التعيين

 -1عضو هيئة تدريسية منذ.2002
 -2حاصل على لقب مدرس 2009و استاذ مساعد 2017
 -3رئيس قسم او مقرر منذ سنة والىسنة............. .
المنشورات العلمية
المجالت العلمية
 -1الجبوري ،جسام سالم جاسم وعبدالقادر عبش سباك الحديدي (. )2002تقييم نوعية مياه بعض الينابيع وتأثيرها
على مستوى بعض العناصر الغذائية في التربة في محافظة نينوى .مجلة تكريت للعلوم الزراعية .المجلد()2
العدد(.)1
 -2الجبوري ،جسام سالم جاسم وعبدالقادر عبش سباك الحديدي ( 0)2002تأثير الري بمياه الينابيع في بعض
الخصائص الكيميائية للتربة في محافظة نينوى  .مجلة الزراعة العراقية ((عدد خاص)) مجلد ( )7العدد(.)2
 -3الحديدي ،عبدالقادر عبش سباك وعبدالمنعم محمد كنه وفارس اكرم صالح (.)2007دراسة نوعية مياه االبار
ومدى صالحيتها للري في بعض مناطق محافظة نينوى .مجلة زراعة الرافدين .المجلد( )35العدد(.)4
 -4الحديدي ،عبدالقادر عبش سباك (.)2009أمتزاز الفسفور في ترب كلسية مختلفة الصفات .مجلة جامعة تكريت
للعلوم الزراعية .المجلد( )9العدد(.)1
 -5الحديدي ،عبدالقادر عبش سباك (.)2009تقييم نوعية مياه الري وتأثيرها في الخصائص الكيميائية في بعض
الترب الكلسية .مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية .المجلد( )9العدد(.)2

-6
-7
-8
-9

العبيدي ،محمد علي جمال وعامر وديع عبدالكريم وعبدالقادر عبش سباك الحديدي (.)2012حركيات تحرر
الكالسيوم والمغنسيوم من الترب الكلسية المروية بنوعيات مياه مختلفة .مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
.المجلد()12العدد(.)4
عبدالكريم ،عامر وديع ومحمد علي جمال العبيدي وعبدالقادر عبش سباك الحديدي (.)2013وتقييم نوعية
مياه الري حسب قدرتها على اذابة او ترسيب المعادن الملحية باستخدام البرامجيات الجاهزة .مجلة زراعة
الرافدين .المجلد( )41العدد(.)2
الحديدي ،عبدالقادر عبش سباك ومحمد اسود جاسم الجبوري ومحمد علي جمال العبيدي( .)2017امكانية
ترسيب واذابة االمالح من المياه الجوفية وعالقتها بالتكوين الجيولوجي في محافظة نينوى .مجلة زراعة
الرافدين .المجلد(  )45العدد(.) 3
الحديدي ،عبدالقادر عبش سباك (.)2018دور مياه الري في تحرر البوتاسيوم من بعض الترب الكلسية شمالي
العراق .مجلة زراعة الرافدين .المجلد (  )46العدد( .)1

الندوات والمؤتمرات
رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة
 -1تأثير نوعية المياه في سلوكية تحرر الكالسيوم من بعض الترب الكلسية في محافظة نينوى (.)2020رسالة
الدبلوم العالي في علوم التربة والموارد المائية.
الشهادات التقديرية
 .1مشاركة في مؤتمر محلي او دولي و منح شهادة مشاركة او تقديرية | ...............
 .2عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر| ..................
 .3براءة اختراع| ..............
النشاطات األخرى
 -1مشاركة في نشاطات علمية او تربوية لمؤسسات المجتمع المدني (مدارس ابتدائية او ثانوية  ،جمعيات
فالحية  ،نقابات عمالية  ) ... ،اعمل في لجنة معالجة مشاكل الخضروات
 -2الدورات تعليمية او ال تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجها (جامعات اهلية  ،شركات اهلية ،
 ) ...مشاركة في دورة سالمة اللغة في قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة الموصل
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