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 السيزه الذاحيو
 

 

 

 

 سٌف الدٌن عبد الرزاق سالم    الدكتور:  ـم ـــــــــاالســ  ـم ـــــــــاالســ

 42/191/95911 : تارٌخ المٌـالد 

 متزوج الحالة الزوجٌة :

 4    عـــــدد األوالد  :

 مسلم  :   الدٌـــــــــــانة

 فٌزٌاء تربة:     صــالتـخـص

 ٌسًتدر:       الوظٌفة

 استاذ     الدرجة العلمٌة :

 مركز دراسات الصحراء-جامعة االنبار:        عنوان العمل

 ---العمل   :       هاتف

 3873980854:        الهاتف النمال

 ds.saifdeen@uoanbar.edu.q: اإللكترونًالبرٌد 
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 .أًالً : المؤىالث العلميت  

 التاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

 بكالوريوس

 

 العراق بغداد البكالوريوس

 العراق بغداد الماجستير الماجستير

 الدكتوراه

 

 العراق بغداد الدكتوراه

    أخرى

  . ثانياً : الخدرج الٌظيفي 

 

 ثالثاً : الخدريس الجامعي . 

 الي -من الفترة   الجامعت هد / الكليت()المع  الجهت ث

 4332 بغداد الزراعة 1

 4337-4338 االنبار الزراعة  2

 4319-4312 االنبار الزراعة 3

 4318-4319 االنبار الزراعة  4

 4332 بغداد الزراعة 5

 

 الي -الفترة من  الجهت الوظيفت ث

 الى االن 1/0/4318 مركز دراسات الصحراء معاون مدٌر مركز دراسات الصحراء 1

 4319-4338 كز دراسات الصحراءمر مدٌر لسم مكافحة التصحر 2

 439-4330 وزارة العلوم والتكنولوجٌا رئٌس شعبة فٌزٌاء التربة 3

 1993-1972 منظمة الطالة الذرٌة العرالٌة مساعد باحث علمً 4

 4334-1999 جامعة بغداد طالب دكتوراه 5
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 رابعاً : المقزراث الدراسيت الخى قمج بخدريسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالمس ت

 السنة الرابعة هندسة البزل لسم التربة والمٌاه 1

 السنة األولى مبادئ تربة لسم التربة والمٌاه 2

 الثالثة هٌدرولوجً لسم التربة والمٌاه 3

 الرابعة الري لسم التربة والمٌاه 4

 السنة الرابعة هندسة البزل لسم التربة والمٌاه 5

 ثانٌةال الكٌمٌاء التحلٌلٌة لسم ولاٌة النبات 6

 ماجستٌر برنامج االنحدار الخطً المتعدد لسم التربة والمٌاه 7

 ماجستٌر احصاء جٌولوجً متمدم لسم التربة والمٌاه 8

 

 :الخي أشزف علييا( الزسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالمس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

زاف الرطوبً دور جدولة الري والتسمٌد البوتاسً فً االستن 1
 للتربة وتوزٌعات جذور نبات الكٌنوا

 4318 التربة والموارد المائٌة

تحدٌد فاصلة الري واالحتٌاجات المائٌة لمحصول للوبٌا تحت  2
 نظام الري بالتنمٌط فً ظروف وسط العراق

 
 

 لمح لمحصول
 

 ل    لللم
 

 الوالمائٌةلمحصول

 التربة والموارد المائٌة
4319 
 
 

لرتـكـة غرب ام حالة تدهور أراضً حوض وادي رصد وتمٌٌ 3
باستخدام تمانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات  العراق

 الجغرافٌة
 

 4315 التربة والموارد المائٌة

 لألغراض الكبرٌتٌة للمٌاه باٌلوجٌة معالجة وحدة تصمٌم 4

 كفاءتها. واختبار ةالزراعٌ

 

 4310 التربة والموارد المائٌة

5 
ولة الري والتسمٌد البوتاسً فً االستنزاف الرطوبً دور جد

 للتربة وتوزٌعات جذور نبات الكٌنوا
 4318 التربة والموارد المائٌة

تحدٌد فاصلة الري واالحتٌاجات المائٌة لمحصول للوبٌا تحت  6
 نظام الري بالتنمٌط فً ظروف وسط العراق

 
 

 لمح لمحصول
 

 ل    لللم
 

 الوالمائٌةلمحصول

 والموارد المائٌةالتربة 
4319 
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 الخي شارك فييا.العلميت ًالندًاث المؤحمزاث سادساً:  

نوع  انعمادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 Scientific life Scientific Con 1979 بحث لٌارب 

2 4
th

  Scientific of the Scientific Conf. 

Research Council 
 بحث بغدادبب 11979

3 5
th

 scientific Conf. of Scientific Research 

Council. 
 بحث بغداد 1979

 Second Scientific Conf. of Atomicصً 4

Energy Commission, لمسم علوم الحٌاة 
 بحث ظمة الطالة الذرٌةمن 1979

5 4
Th

 Sci. Conf. Sci. Soc. 1993 بحث جامعة تكرٌت 

6 
Fellowship for 3 months (Pakistan NIAB( 

The Nuclear Institute for Agriculture and 

Biology, Faisalabad, Pakistan  in the field 

of Soil Science 

42 Oct. 1997 TO 

1 January 1998 

Nuclear 

institute for 

Agriculture 

and Biology 

NIAB)Biology 

 مشارن لج

7 1
st
 Sci. Conf. Field Crop Res. 

 مشارك 1993 بغداد

8 Fellowship for 1 month 

(certificate awarded) 

 

(27 Nov. to 

27 Dec.2005) 
(International 

Atomic  energy 

Commission)  -
 النمسا

 مشارك

ندوة التربة واستصالح االراضً )االستخدام االمثل للمٌاه  9

لجافة واألسمدة فً نظام الزراعة المطرٌة فً المناطك ا

وشبه الجافة بالتعاون مع المنظمة العربٌة للتنمٌة 

-الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة اكساد –الزراعٌة 

 اٌكاردا

اذار  48-49
4335 

كلٌة الزراعة جامعة 

 حلب

 بحث

امكانٌات الحاضر وتطلعات –الندوة العلمٌة االولى  11
 المستمبل

4338-4337 

مركز دراسات 
جامعة -الصحراء

 االنبار

بحث وعضو 
 هٌئة علمٌة

11 IPNI TRAINING WORKSHOP ON 
FERTIGATION and IRRIGATION 

TECHNOLGOY 
 

 

 ,Dec 18-23 االردن
2008 

 

 مشارك

 لمؤتمر العلمً األول لمركز دراسات الصحراءا 12

 
-جامعة االنبار

مركز دراسات 
 الصحراء

2119 

 بحث وعضو 
 هٌئة علمٌة
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13 
الزراعة الملحٌة  ودورها فً   ورشة العمل تمنٌات

 التخفٌف من عوامل التغٌر المناخً
4313 

جمهورٌة مصر 
 العربٌة

 مشارن

ورشة العلوم والتكنولوجٌا بالتعاون مع وزارة الزراعة  14
 دور تكنولوجٌا الفضاء فً مواجهة تحدٌات التصحر

 مشارن وزارة الزراعة 4313

حدٌثة فً زٌادة استخدام االسالٌب والطرق الزراعٌة ال 15
 انتاجٌة المحاصٌل

4313 
 جامعة-كلٌة الزراعة
 االنبار

 مشارن

الندوة العلمٌة/لسم –التصحر مشكلة بٌئٌة معاصرة  16
 حول مشكلة التصحر فً محافظة المثنى-الجغرافٌا

 جامعة المثنى 4313
 مشارك

17 
 2111 امكانٌات الطالة الجدٌدة والمتجددة فً محافظة االنبار

اسات مركز در

جامعة -الصحراء 

 االنبار

عضو -مشارن
 علمٌة ٌئةه

 مشارك بيروت 4314اذار47-49 الجفاف الوطنٌة لمكافحة ةندوة االستراتٌجٌ 18

مركز دراسات  40/0/4311-44 الندوة العلمٌة مواردنا المائٌة الى اٌن 19

الصحراء بالتعاون 

مع مركز تنمٌة 

حوض اعالً الفرات 

 جامعة االنبار-

ٌئة عضو ه

 ادارٌة
21 

 مؤتمر العواصف الترابٌة

-سبتمبر-18-17
4314 
 

44314 

كلٌة -جامعة بغداد
 العلوم

عضو اللجنة 
 التحضٌرٌة

21 
جمهورية مصر  4310-1-18-4 دورة الزراعة النسٌجٌة للنخٌل

 العربية
 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  المجلة العرالٌة لدراسات الصحراءنائب رئٌس تحرٌر 

-عضو استشاري فً البرنامج الوطنً لتنمٌة الحنطة فً العراق عضو مجلس ادارة المركز
 وزارة الزراعة

 فً العراق
-عضو استشاري فً البرنامج الوطنً لحوضً دجلة والفرات نائب مدٌر المكتب االستشاري للمركز

 وزارة الزراعة
ضو فرٌك اعداد الوثٌمة الوطنٌة لتدهور االراضً فً العراق ع رئٌس لجان فً العراق

LDN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة الخعليم العالي ًالبحث العلمي

 جامعت االنبار
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أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث

مٌاه المالحة الجدولة ري محصول الذرة الصفراء باستخدام 
 ومعامل الغسل
 اق سالمسٌف الدٌن عبد الرز

 

 
ISSN: 1994-7801 

                                         المجلة العرالٌة لدراسات الصحراء                                
 ,4-, العدد4-المجلد

 العدد الخاص للمؤتمر العلمً األول

 

4313 

دور طرٌمة الري والبتٌومٌن فً تحسٌن بعض الخصائص 
ٌة وحاصل الذرة . سٌف الدٌن عبد الفٌزٌائٌة لتربة جبس

 .ratusالرزاق وبهاء عبد الجبار

 -جامعة االنبار-)مجلة دراسات الصحراء
 العدد الثانً.(.- -المجلد األول

4337 

 (.Zea mays Lاالحتٌاجات المائٌة للذرة الصفراء )
 تحت ظروف جدولة الري الكامل والري النالص

فهد و كامل مطشر سٌف الدٌن عبد الرزاق سالم وعلً عبد 
 الجبوري

مجلة االستثمار الزراعً العدد الرابع ، 
 .97-90.ص:2اصدار رلم 

 

4339 

( .Zea mays Lاالحتٌاج المائً لمحصول الذرة الصفراء  )
 فً

زراعة العروة الخرٌفٌة لوسط العراق تحت الري الكامل 
 والنالص.

علً عبد فهد وسٌف الدٌن عبد الرزاق سالم وكامل مطر 
 بوريالج

. مجلة دراسات، العلوم الزراعٌة، المجلد 
 .0، العدد04

4339 

تأثٌر الشرش )مخلفات حمول االلبان( وفضالت االبمار فً 
 بعض

 خصائص التربة الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة

( 4مجلة دٌالى للعلوم التطبٌمٌة. المجلد )
 (.1العدد)

4339 

لة الري استجابة االنتاجٌة ومكوناتها للذرة الصفراء لجدو
 بالرش والكثافة النباتٌة

 سٌف الدٌن عبد الرزاق سالم و محمود حسٌن الفالحً

العدد الثالث.  -مجلة االستثمار الزراعً
 السودان

4335 

دور طرٌمة الري والبتٌومٌن فً تحسٌن بعض الخصائص 
 الفٌزٌائٌة لتربة جبسٌة .

 سٌف الدٌن عبد الرزاق سالم و بهاء عبد الجبار الحدٌثً و
 االء صالح عاتً

ندوة التربة واالستخدام االمثل للماء 
-48 .واالسمدة فً نظام الزراعة المطرٌة

 اذار. جامعة حلب 49

4335 

 كفاءة البناء الضوئً لمحصول الذرة الصفراءتمدٌر 

 تحت ظروف الري النالص
 سٌف الدٌن عبد الرزاق وكامل مطشر الجبوري

 

، العلوم الزراعٌة، 01دراسات. المجلد 
 .079-073، ص:    0العدد 

 

4332 

استحداث اصناف من الحنطة مماومة للملوحة بستخدام برامج 
التربٌة والتطفٌر ابراهٌم اسماعٌل المشهدانً و وسٌف الدٌن 

 عبد الرزاق سالم

 (1: )4مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة.
 

4332 

 ات الحنطة الناعمة.الدراسات الخلوٌة لطفر
 محمود اسماعٌل سلبً وسٌف الدٌن عبد الرزاق سالم

الثامن لجمعٌة علوم  ًالمؤتمر العلم
 نٌسان. 0-1الحٌاة.جامعة أربٌل.

 

1975 

تموٌم صفة تحمل بعض التراكٌب الوراثٌة المستنبطة من 
الحنطة للملوحة تحت ظروف ملوحة الحمل الطبٌعٌة. سٌف 

 م والدٌن عبد الرزاق سال

 ابراهٌم اسماعٌل المشهدانً

(، اصدار 2مجلة االستثمار الزراعً عدد)
 87-82.ص:2رلم 

4339 

  ندراسة السلون الوراثً والخلوي للهجن الناتجة م
 التهجٌنات بٌن أصناف الحنطة المنزرعة وأصولها البرٌة.

 محمود اسماعٌل سلبً وسٌف الدٌن عبد الرزاق سالم

 علوم ةمعٌالمؤتمر العلمً العاشر لج
 تشرٌن الثانً 42-44الحٌاة بغداد

1977 
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دراسة الوراثة الخلوٌة لنخلة التمر دراسة تطور الخالٌا 
 الجنسٌة.

 محمود اسماعٌل سلبً وسٌف الدٌن عبد الرزاق سالم

المؤتمر العربً الرابع لعلوم الحٌاة. تونس 
 أٌار4-نٌسان49

 

1979 

Hybridization programme Between mutant 

and their parent.1986. Proceeding of the fifth       
barley Genetics. M.Selbi and S.A. Al-Hadithi 

Barley Genetics, v: 291-295 

Barley genetic.          Japan.6-

11Oct. 

 

1987 

Production of back cross   reciprocal 

monosomic lines in local c.v.Ajeeba and  

Saberbeg. M.Selbi and S.A. Al-Hadithi 

The 2nd Scientific Conference 

of Iraqi Atomic Energy 

Commission. 

Baghdad..21-23 Nov. Baghdad 

Iraq 

1989 

Chromosomal number and  pollen tube 

development of some date palm cultivars. 

M.Selbi and S.A. Al-Hadithi 

Journal of  Iraqi life 

: 29(20-28) 

 

1986 

Cytogenetic studies of T.aestivum  mutant. 

Proceeding of Fourth Scientific. M.Selbi and 

S.A. Al-Hadithi 

Proceeding of Fourth Scientific 

conference.Vol.1, Part 1 

1986 

Testing salt tolerance variability of two barley 

mutant, C.V.Numar S S.A.Alhadithi 

and.A.AlMashhadani 

IBN Al-Haitham Journal 

for Pure and Applied Science: 

No (1), Vol. (3) 

1994 

Evaluation of drought tolerance of barley 

mutant cv.Numar.S.A.AlMashhadani and 

S.A.Alhadithi 

IBN Al-Haitham Journal for 

Pure and Applied Science: No 

(95), Vol. (20). 

 

1992 

 الظروف البٌئٌة الزراعٌة فً هضبة ذمار المرتفعات
 .الٌمن -الوسطى

سعد محمود المشهدانً و سٌف الدٌن عبد الرزاق وجمال 
 شرٌف دوغره مه جً

مجلة دٌالى للعلوم التطبمٌة العدد العاشر 
 .299-275ص: 

4331 

 ل تحسٌنهابعض مظاهر بناء التربة فً العراق وسب

سعد محمود المشهدانً و سٌف الدٌن عبد الرزاق وجمال 
 شرٌف دوغره مه جً

 ةمجلة دٌالى للعلوم التطبٌمٌ
 .532-298العدد العاشر . ص: 

 

4331 

Water use efficiency response to water stress 

imposed at different growth stages of corn. 

S.A.Al-Haditi,A.A.Fahad 

 

Proceedings of the Third Conf. 

of the 

Iraqi Soc. Water Resour. 19-20 

March 2002, Baghdad, Iraq, pp. 

1- 10. 

4334 

Water and fertilizer requirements of 

cucumber in drip-fertigated plastic house. 

Fahad, A.A., A.A. Al-Hadithi, H.A. Tawfeek, 

and M.Sh. Mahmood (2002) 

Iraqi J. Agric (Special Issue) 

7:12-20. (In Arabic) 

 

4334 

تاثٌر االضافات الورلٌة للعناصر الصغرى) التركٌبة السمادٌة 
 ) الزنن والمنغنٌز والحدٌد والنحاس( فً نمو وحاصل الحنطة

Triticum aestivum L. 99( صنف اباء. 
 سٌف الدٌن عبد الرزاق

 

 4315 

رلٌة للزنن  والمنغنٌز فً حاصل ونوعٌة تأثٌر اإلضافات الو
 (.Solanum tuberosum L) البطاطا  محصول 

 سٌف الدٌن عبد الرزاق

 4315 

لكمٌات الماء  (.Zea mays L)استجابة نبات الذرة الصفراء 
 ةالنمو المختلفمراحل  فًالمضافة 

سٌف الدٌن عبد الرزاق وكامل مطشر الجبوري و طالب دمحم  
 حسٌن السعد

 

 لدراسات الصحراء ةالمجلة العرالٌ
ISSN-1994-7801 

4314 

الحدٌد والمنغنٌز )تأثٌر التغذٌة الورلٌة بالتولٌفة السمادٌة 
فً نمو وحاصل  فً حاصل ونوعٌة( والزنن والنحاس

 صنف الفرات (.Triticum aestivum L)الحنطة

 4310 

The effect of Water limitation on Water 

Relations, growth and seed yield of four 

soybean (Glycinemaxmerri.) Kamil M. AL- 

Jobori and Saif edin A. Salim 

Adv. Biores., Vol 5 (3) 

September 2014:01-09 ©2014 
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ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة الوطنية العراقية الدائمة لمكافحة  -1
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 ظمة االورو عربية للمياه والبيئة والمناخ والجفاف والتصحرعضو من-3
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 و شهادات التمدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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 شهادة تمدٌرٌة
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 مركز بحوث الصحراء

 جمهورٌة مصر العربٌة

 العراق جامعة المثنى شهادة تمدٌرٌة 2

 العراق جامعة االنبار شهادة تمدٌرٌة 5
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 شهادة تمدٌرٌة
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