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Soil Siences and Water
resources

Reyadh Shaker Budayh

Name

Assist. Lecturer
Agriculture
College

Title
Place of work

Soil fertility
07832350050

Specialization

Depart.

Riyadhshaker700&yahoo.com
Riyadh72rr@gmail.com
Thi-Qar/ AlRefaee- behind Alrefaee general hospital
1972

Phone
E-mail

Adress
DOB

Scientific information ) 2

Specialization

University

College

Graduation
Date

Degree

Soil Siences and
Water resources
Soil Siences and
Water resources

Basrah

Agriculture

2011

M.Sc.

Basrah

Agriculture

2006/2005

B.Sc.

Scientific Experiences ) 3
Work Period

to

from

2015

2005
present

Place of Work
Sand dunes project- Thi-Qar

2015

University of Sumer

1

Employment
title
Agricultural
engineer
Assist.
Lecturer

The languages experiences ) 4
speaking

writing

reading

Language

Yes

Yes

Yes

English
-: The researches )5

جهة النشر

سنة االنجاز

اسم المؤلف او البحث

ت

-:سادسا) الرسائل العلمية التي اشرف عليها
الرسائل المنجزة

سنة االنجاز

عنوان الرسالة العلمية

ت

-:سابعا) المقررات التي قام بتدريسها

دكتوراه

مرحلة الدراسات العليا
ماجستير

2

مرحلة البكالوريوس

م

Soil, water, plant analysis
Soil fertility
Soil chemistry
Soil environment
Soil , water and plant
relationship
Fertilizers technologies
Soil morphology
Soil salinity

1
2
3
4
5
6
7
8

ثامنا) المشاركات الداخلية والخارجية -:
م

أوالً ..المؤتمرات العلمية

تاريخ انعقادها

مكان انعقادها

مدتها

1
2
3
4
5
تاسعا) عضوية اللجان الدائمة-:
الفترة التي قضاها

اسم اللجنة
من
2015-2016

ت
 .1اللجنة االمتحانية الفرعية /كلية الزراعة
 .2اللجنة االمتحانية الفرعية /كلية الزراعة
 .3اللجنة االمتحانية الفرعية /كلية الزراعة

الى

2016 -2017
2017 -2018

عاشرا) عضوية الجمعيات العلمية-:
ت

الجهة التابعة لها

اسم الجمعية

مقر الجمعية

احد عشر) األوسمة والجوائز والشهادات -:

اثنا عشر) نشاطات اخرى-:
 .1دورة قيادة الحاسوب مركز الحاسبة االلكترونية /جامعة البصرة  /العراق

2010

 .2الدورة التدريبية الفنية لمكافحة التصحر للدول العربية جمهورية الصين الشعبية 2013
 .3دورة طرائق التدريس مركز التطوير والتعليم المستمر  /جامعة واسط /العراق 2015
3

 .4دوره كفاءة قيادة الحاسوب مركز الحاسبة االلكترونية  /جامعة سومر  /العراق 2017/
 .5دوره كفاءه اللغة االنكليزية  /مركز الحاسبة االلكترونية  /جامعة ذي قار /العراق 2017/

4

