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    األسم  : جمال صالح حمود جالل الكبيسسياألسم  : جمال صالح حمود جالل الكبيسسي  ..11
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  ::العلميةالعلمية  داتداتالشهاالشها

  19791979جامعة الموصل جامعة الموصل   ––بكلوريوس علوم زراعية / تربة بكلوريوس علوم زراعية / تربة   --11

  19841984جامعة بغداد جامعة بغداد   ––ماجستير علوم تربة / خصوبة التربة والتسميد ماجستير علوم تربة / خصوبة التربة والتسميد   --22

  20082008جامعة األنبار جامعة األنبار   ––  أحياء التربة المجهريةأحياء التربة المجهرية  علوم تربة / علوم تربة /   دكتوراهدكتوراه  --33

  

  

  أستاذ مساعدأستاذ مساعد  ––تدريسي تدريسي : :   الوظائف التي شغلهاالوظائف التي شغلها

  

  

  ة :ة :الترقيات العلميالترقيات العلمي

  19931993/ كلية الزراعة / / كلية الزراعة / مدرس مساعد / جامعة االنبار مدرس مساعد / جامعة االنبار   --11

  20082008مدرس / جامعة االنبار / كلية الزراعة / مدرس / جامعة االنبار / كلية الزراعة /   --22

  20122012أستاذ مساعد / جامعة االنبار / كلية الزراعة / أستاذ مساعد / جامعة االنبار / كلية الزراعة /   --33

  

  

  البحوث المنشورة : البحوث المنشورة : 

  

طيية فييي تربيية طيية فييي تربيية تقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الطسييطور لنبييات ال ماتقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الطسييطور لنبييات ال ما  --11

  ..  19991999. .   22. العدد . العدد   3030عية العراقية . مجلد عية العراقية . مجلد الزراالزرا    ة . مجلة العلوم ة . مجلة العلوم رمليرملي

تقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الطسييطور لنبييات ال ماطيية فييي تربيية تقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الطسييطور لنبييات ال ماطيية فييي تربيية   --22

  ..  19991999. .   33. العدد . العدد   3030العراقية . مجلد العراقية . مجلد   لزراعيةلزراعيةمزيجية . مجلة العلوم امزيجية . مجلة العلوم ا

سييطور لنبييات ال ماطيية فييي تربيية سييطور لنبييات ال ماطيية فييي تربيية تقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الطتقييييم طييرا ة ييافة المييادة العضييوية علييس جا زييية الط  --33

  ..  19991999. .   44. العدد . العدد   3030عية العراقية . مجلد عية العراقية . مجلد لزرالزراطينية . مجلة العلوم اطينية . مجلة العلوم ا

ةنتخاب اللقاح البكتيري المثبت للنتيروجين وأرير ةسيتعمالي فيي التوصيية السيمادية مين ةنتخاب اللقاح البكتيري المثبت للنتيروجين وأرير ةسيتعمالي فيي التوصيية السيمادية مين   --44

  . .   20062006. .   22العدد العدد . .   66جلد جلد ية لعلوم التربة . مية لعلوم التربة . مققلعرالعراالنتروجين . المجلة االنتروجين . المجلة ا

( بوساطة البكتريا تحت ظروف بيئية مختلطة . مجلة األنبيار ( بوساطة البكتريا تحت ظروف بيئية مختلطة . مجلة األنبيار   IIAAAAم النمو ) م النمو ) ةنتاج منظةنتاج منظ  --55

  . .   20082008. .   44. العدد . العدد   55  مجلدمجلدللعلوم الزراعية . للعلوم الزراعية . 

( بإسيتعمال أوسياط محليية . مجلية ( بإسيتعمال أوسياط محليية . مجلية   IIAAAAةستخدام تقنية ميكروبية إلنتاج منظم النمو ) ةستخدام تقنية ميكروبية إلنتاج منظم النمو )   --66

  ..  20082008. .   66. العدد . العدد   55عية . مجلد عية . مجلد لزرالزرااألنبار للعلوم ااألنبار للعلوم ا



  

وةختبييار وةختبييار ميينظم النمييو ةنييدول حييام  الخلييي  البكتيييري بإسييتعمال أوسيياط محلييية ميينظم النمييو ةنييدول حييام  الخلييي  البكتيييري بإسييتعمال أوسيياط محلييية ةنتيياج ةنتيياج   --77

. .   11. العيدد . العيدد   33مجلة جامعة األنبيار للعليوم الصيرفة . مجليد مجلة جامعة األنبيار للعليوم الصيرفة . مجليد يا . يا . كطاءتي علس نبات فول الصوكطاءتي علس نبات فول الصو

20092009   . .  

ةنتيياج ميينظم النمييو ةنييدول حييام  الخلييي  البكتيييري بإسييتخدام أوسيياط محلييية وةختبييار ةنتيياج ميينظم النمييو ةنييدول حييام  الخلييي  البكتيييري بإسييتخدام أوسيياط محلييية وةختبييار   --88

. .   77ر وتثبييت النتيروجين . مجلية األنبيار للعليوم الزراعيية . مجليد ر وتثبييت النتيروجين . مجلية األنبيار للعليوم الزراعيية . مجليد طوطوالطسيالطسيكطاءتي في ةذابة كطاءتي في ةذابة 

  .  .    20092009. .   11العدد العدد 

  

المتخصصية المتخصصية     BBrraaddyyrrhhiizzoobbiiuumm  jjaappoonniiccuummتحضيير لقياح متحميل للملوحية مين تحضيير لقياح متحميل للملوحية مين   --99

  22. العدد . العدد   88مجلة األنبار للعلوم الزراعية . مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعية . مجلد   لطول الصويا وتحميلها علس مادة منسبة.لطول الصويا وتحميلها علس مادة منسبة.

 . .20102010  ..  

تييدوير ومعالجيية المخلطييات الصييلبة الزراعييية فييي المييدر . المجليية العراقييية لدراسييات تييدوير ومعالجيية المخلطييات الصييلبة الزراعييية فييي المييدر . المجليية العراقييية لدراسييات   --1010

  . .   20102010. .   22عددعددالال        . . 22الصحراء . األنبار . مجلدالصحراء . األنبار . مجلد

    RRhhiizzoobbiiuumm  lleegguummeeتأرير كاربونات الكالسيوم والمادة العضوية في نشاط لقاح تأرير كاربونات الكالسيوم والمادة العضوية في نشاط لقاح   --1111

. .   22. العييدد . العييدد   99زراعييية . مجلييد زراعييية . مجلييد . مجليية االنبييار للعلييوم ال. مجليية االنبييار للعلييوم ال  البيياقالءالبيياقالء  وأرييره فييي نمييو   وحاصييلوأرييره فييي نمييو   وحاصييل

20112011  ..  

دراسة نشاط أنزيم اليوريز وبع  العواميل الميرررة لتحليل اليورييا فيي بعي  التيرب دراسة نشاط أنزيم اليوريز وبع  العواميل الميرررة لتحليل اليورييا فيي بعي  التيرب   --1212

  الزراعية في الرمادي.الزراعية في الرمادي.

  . .   20122012. .   11. العدد . العدد   1010مجلة االنبار للعلوم الزراعية . مجلد مجلة االنبار للعلوم الزراعية . مجلد           

وةسييتخدامها فييي وةسييتخدامها فييي   عييزل بكتريييا الرايزوبيييا المتحمليية للملوحيية ميين نبييات السيسييبارعييزل بكتريييا الرايزوبيييا المتحمليية للملوحيية ميين نبييات السيسييبار  --1313

  التسميد الحيوي وتأرير ا التسميد الحيوي وتأرير ا 

في التسميد الحييوي وتارير يا فيي بعي  مرشيرات النميو . المجلية العراقيية لدراسيات في التسميد الحييوي وتارير يا فيي بعي  مرشيرات النميو . المجلية العراقيية لدراسيات           

  الصحراء . االنبار .الصحراء . االنبار .

  ..  20162016. .   11. العدد. العدد  66مجلد مجلد           

  

  

  المواد التي قام بتدريسها: المواد التي قام بتدريسها: 

  

  في الدراسات االولية:في الدراسات االولية:  --أوالأوال
  

مرحلييية الثانيييية القسيييام التربييية والمحاصييييل والبسيييتنة مرحلييية الثانيييية القسيييام التربييية والمحاصييييل والبسيييتنة مبيييادال االحيييياء المجهريييية / المبيييادال االحيييياء المجهريييية / ال  --11

  والوقاية / كلية الزراعةوالوقاية / كلية الزراعة

  أحياء التربة المجهرية / المرحلة الرابعة قسم التربة / كلية الزراعةأحياء التربة المجهرية / المرحلة الرابعة قسم التربة / كلية الزراعة  --22

  مبادال واساسيات التربة / المرحلة الثانية قسم علوم التربة / كلية الزراعةمبادال واساسيات التربة / المرحلة الثانية قسم علوم التربة / كلية الزراعة  --33

  لثانية قسم علوم التربة / كلية الزراعةلثانية قسم علوم التربة / كلية الزراعةبيئة التربة واألنواء الجوية / المرحلة ابيئة التربة واألنواء الجوية / المرحلة ا  --44
  

  في الدرسات العليا:في الدرسات العليا:  --رانيارانيا
  

  / ماجستير / قسم التربة / كلية الزراعة/ ماجستير / قسم التربة / كلية الزراعة  11أحياء التربة المجهرية متقدمأحياء التربة المجهرية متقدم  --11

  / دكتوراه / قسم التربة / كلية الزراعة/ دكتوراه / قسم التربة / كلية الزراعة  22أحياء التربة المجهرية متقدم أحياء التربة المجهرية متقدم   --22

  كلية الزراعةكلية الزراعةحيوية / ماجستير ودكتوراه / قسم التربة / حيوية / ماجستير ودكتوراه / قسم التربة / تقنات تقنات   --33

  التسميد الحيوي / ماجستير / قسم التربة والبستنة / كلية الزراعةالتسميد الحيوي / ماجستير / قسم التربة والبستنة / كلية الزراعة  --44

  



    

  الدورات التي ةجتاز ا :الدورات التي ةجتاز ا :

  

  دورة طرائق التدريس في جامعة األنبار دورة طرائق التدريس في جامعة األنبار   --11

  

  المر الت في مجال الحاسوب :المر الت في مجال الحاسوب :

  20082008دورة الحاسوب / جامعة االنبار/ دورة الحاسوب / جامعة االنبار/   --11

  

  العضويةالعضوية

  

  20092009/ جامعة االنبار / / جامعة االنبار / عضو لجنة اإلرشاد / كلية الزراعة عضو لجنة اإلرشاد / كلية الزراعة   --11

      20172017في قسم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / في قسم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / عضو اللجنة العلمية عضو اللجنة العلمية   --22

  

  

  

  التشكرات:التشكرات:

  22من السيد الوزير عدد من السيد الوزير عدد   --11

  33من السيد رئيس الجامعة عدد من السيد رئيس الجامعة عدد   --22

    44من السيد العميد عدد من السيد العميد عدد   --33

  

  

  نشاطات أخرى :نشاطات أخرى :

  

      اللغات التي يجيد ا :اللغات التي يجيد ا :

  العربيةالعربية  --11

  يةيةاإلنكليزاإلنكليز  --22

  

 


