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 استمارة السيرة الذاتية 

 علوم الهندسة الزراعيةكلية   –جامعة بغداد   

 قسم علوم التربة والموارد المائية              
 

 المعلومات العامةأوال : 

 د. كاظم مكي ناصر جاعد ـمـــــــــاالســ

 10/1957/ 5واسط    والدةتاريخ المحل و 

 2013/  10/  31   االحصول عليهتاريخ  استاذ مساعد المرتبة العلمية

 العام صــالتـخـص
/  التخصص الدقيق الزراعةعلوم      

 البحثي  رالمسا

كيمياء  علوم التربة والمياه /

 التربة

 تدريسي   ةـــــالوظيف

 جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم علوم التربة والموارد المائية العملمحل عنوان 

 العربية واالنكليزية  التي يجيدهااللغات 

 /  الهاتف النقال

 البريد االلكتروني

  07702760724          kmn_1957@yahoo.com 

 

  : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 1981/7/4 النباتي/علوم التربة االنتاج الزراعة البصرة البكالوريوس

 1988/12/13 علوم التربة والموارد المائية علوم الهندسة الزراعية بغداد الماجستير

 2010/10/31 علوم التربة والموارد المائية علوم الهندسة الزراعية بغداد الدكتوراه

     آخرى

 

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 لىا -من /  الفترة الجهة الوظيفة ت 

 مستمر --- 2006 جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية تدريسي 1

 مستمر--- 2015 جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية رئيس قسم علوم التربة والموارد المائية 2

3    

4    

5    
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  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا

 الى -من  / الفترة  ةالجامع (القسم – )المعهد / الكلية  الجهة ت

 مستمر --- 2006 بغداد      كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم علوم التربة والموارد المائية 1

2    

3    

4    

5    

6    

 

  احصائيات و بيانات:  خامسا

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عددددد المدددواد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات 

 ألولية و العلياا

 العليا االولية

8 5 

2 
عددددددد مدددددرات الحصدددددول علدددددى جدددددائزة العلمددددداء أو جدددددائزة 

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

  

 10 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها 3

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

3 4 2 

 

5 
 ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

9 7 3 

 

6 
 قيـّـمها علمياعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

5   

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

4  

8 
و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا  عدددددد الددددور 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

19  

9 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

23 7 
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 عدد البحوش التي قّومها علميا داخل و خارج العراق 10
 خارج العراق داخل العراق

26  

 2 عدد براءات االختراع 11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12
 خارج العراق داخل العراق

3  

 و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة 13
 المقيّمة المترجمة المؤلفة

   

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 14
 خارج العراق داخل العراق

10  

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

  عقود استشارية بحثية

 ندوات و ور  عمل

 

 

13 

  عقود تنفيذ مهمة

 2 دورات تعليم مستمر

 3 نشاطات الصفية 

  نشاطات اعالمية

 عضو المكتب االستشاري الزراعي آخرى

16 
لشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددول عددددد لجدددان االمتحدددان ا

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

17 10 

17 
ارج وزارة خدددعددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعضدددويتها داخدددل و 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

20 2 

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 وزير

رئيس 

 جامعة

يد عم

 كلية
 آخرى

2 8 22 2 

 العقوباتعدد  19
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

    
 

     المحلية والدولية  أو الجمعيات أو المؤسسات الهيئاتعضوية  : سادسا

 الى –من العضوية /  فترة الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

 ... مستمر. 2008  الجمعية العراقية لعلوم التربة 1

2 
عضو هيئة ادارية للجمعية العراقية 

 لعلوم التربة
 .... مستمر 2018 
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      النشاطات العلمية اآلخرى : سابعا

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

 تقييم اراضي منطقة التويثة 1

الكشف الموقعي على اراضي منطقة التويثة لبيان مدى تلوثها 

تاجيرها الى المزارعين .تم اعداد تقرير وامكانية استثمارها ب

 مفصل بذلك ورفع الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 مختبرات الدراسات العليا في الكلية 2

تم تكليفي باالشراف على مختبرات الدراسات العليا في الكلية 

اضافة الى كوني مسؤؤل مختبر تحاليل التربة والماء والنبات 

 رات الدراسات العليا .ضمن مختب

 المكتب االستشاري الزراعي في الكلية 3
عضو المكتب االستشاري الزراعي في الكلية الذي يقوم بتقديم 

 الخدمات واالستشارات العلمية لمؤسسات الدولة والمجتمع .

4 
فحص وتقييم العديد من براءات 

 االختراع العراقية

العراقية عن طريق قمت بتقييم العديد من براءات االختراع 

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

 اعطاء محاضرات  في وزارة الزراعة 5

تمت المشاركة في رفد برامج قسم االرشاد والتدريب الزراعي في 

وزارة الزراعة باعطاء محاضرات توجيهية ارشادية للفالحين 

نطة في ادارة ونوعية المياه في حقول محصول الح والمزارعين

وحث المزارعين والفالحين في اتباع الطرق العلمية في 

الممارسات الزراعية المختلفة واالجابة على اسئلتهم 

واستفساراتهم ومحاولة تقريب المسافات بين الخبرات العلمية 

والصورة الحقيقية في االراضي الزراعية من خالل البرنامج 

  2018 – 2017م االرشادي التوعوي الساند للخطة االرشادية لعا

 

      المعلومات الواردة في االستمارةالمصادقة على ثامنا : 

 التوقيع االسم العنوان الوظيفي ت 

  د. كاظم مكي ناصرأ.م. التدريسي 1

  د. كاظم مكي ناصرأ.م. رئيس القسم 2

  أ.د. شاكر عبد االمير حسن العطار عميد الكلية 3

 


