
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 الخليفاوي صدام حكيم جياد تبن:   ـم ـــــــــاالســ

  7/4/1977 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 6 دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

 بذور(ال)تكنولوجيا  علوم في المحاصيل الحقلية:      صــالتـخـص

 دريسيت:        ةـــــالوظيف

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية :    عنوان العمل

       @coagri.uobagdad.edu.iqsaddam.hakeem : كترونياإللالبريد 

 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 

 

 التاريخ لكليـــة ا الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/2001 الزراعة بغداد

 24/10/2003 الكلية التقنية /المسيب هيئة التعليم التقني دبلوم عالي

 14/4/2008 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 6/7/2011 الزراعة بغداد

 
 الصورة 

mailto:saddam.hakeem@


 

 

 

 

 

 

 

 التدرج الوظيفيثانيا : 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

 الى –من الفترة   الجامعة عهد / الكلية()الم  الجهة ت

 لغاية اآلن -14/4/2008 بغداد       كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ت السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 

 السنـــــة المـــــادة القســـم

 2004 إحصاء المكننة الزراعية  1
2005 

 2014 مبادئ محاصيل صحرمكافحة الت 12

 13 2005 تربة نبات المحاصيل الحقلية 2
14 

 2015 تكنولوجيا بذور المحاصيل الحقلية 

 2006 وراثة المحاصيل الحقلية 3
2007 
2008 

 مكافحة التصحر 14
 

 2015 مبادئ احصاء

 2015 مبادئ محاصيل مكافحة التصحر 15 2007 بايلوجية جزيئية المحاصيل الحقلية 4

 2016 مبادئ احصاء مكافحة التصحر 16 2008 فسلجة نبات  المحاصيل الحقلية 5

 17 2008 منظمات نمو المحاصيل الحقلية 6
 

 

 2016 تكنولوجيا بذور المحاصيل الحقلية 

 2009 تربية نبات وقاية النبات 7
2010 
2010 

18 

 
 المحاصيل الحقلية 
 دكتوراه/ماجستير

 خزن البذور
 

 

 

2016 
2017 

 

 2011 احصاء لصناعات الغذائيةا 8
2012 

 2017 مبادئ محاصيل مكافحة التصحر 19

 المحاصيل الحقلية  20 2013 تصميم وتحليل تجارب الصناعات الغذائية 9
 دكتوراه/ماجستير

تكنولوجيا 
البذور+ خزن 

 البذور

2017 
2018 

التربة والموارد  10
 المائية

 2018 احصاء  مبادئ وقاية النبات 21 2014 مبادئ محاصيل

11 

 

 مكافحة التصحر
 
 

 2018 تكنولوجيا البذور المحاصيل الحقلية  22 2014 مبادئ احصاء

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 14/4/2008 -24/12/2003 دادجامعة بغ–كلية الزراعة  فني 1
 6/7/2011 -14/4/2008 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 31/8/2014 -6/7/2011 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 31/8/2014 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

معايير النمو وحاصل البذور ونوعيتها لراتون  1

 الذرة البيضاء
جامعة  -/ كلية الزراعة  الحقلية المحاصيل

 بغداد
 -اسم الطالب / اريج محمد صالح المحمدي 

 ماجستير

2014 

العالقة بين فحوص االنبات والبزوغ الحقلي  2
 لتراكيب وراثية من المحاصيل الحقلية

 جامعة بغداد -/ كلية الزراعة المحاصيل الحقلية
 دبلوم عالي –نصر جاسم محمد اسم الطالب / 

2015 
 

في بزوغ ونمو  الملحيالمائي و االجهاد  تأثير 3
 وحاصل الشعير

جامعة  -المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة 
 القاسم الخضراء

 -اسم الطالب/ سالم علي كحيط موسى  
 ماجستير

2016 

تأثير تجزئة الرش بالجبريلين والكاينتين  4
ومستخلصا عرق السوس والكجرات في 

 ة البذور الناتجةحاصل البذور وحيوية وقو 

 جامعة بغداد -المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة 
 ماجستير - كاظموفاء محمد جواد  / ةاسم الطالب

2018 

حيوية وقوة بذور الذرة البيضاء بتأثير  5
 التغليف بالجص المحلي وحامض الجبريليك

 جامعة بغداد -المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة 
 الحسين شحاذة ة / بثينة عبداسم الطالب

2018 

تأثير نقع البذور والرش وتجزئته بالسماد  6
العضوي والحيوي والكيميائي في حيوية وقوة 

 بذور الذرة البيضاء

 جامعة بغداد -المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة 
 دكتوراه -ة/ عدوية ساجد مصطفى اسم الطالب

2018 

تأثير طريقة ومدة الخزن في شدة االصابة  7
ا الخابرا وخنفساء الطحين الصدئية بخنفس

 وصفات االنبات

جامعة السودان للعلوم قسم وقاية النبات/
 والتكنولوجيا

 ماجستير -اسم الطالب/ محمد خميس حمود

2018 

 

 : هاناقشطاريح ، الرسائل ( التي األ )ا : سادس 

 اللجنة السنــة اسم الطالب الموقع رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 –المحاصيل الحقلية  التفريع في الذرة البيضاء هرمونيا  تنظيم  1
جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

 افراح لطيف علوان
 ماجستير

 ا  عضو 2014

معايير النمو وحاصل البذور ونوعيتها لراتون  2

 الذرة البيضاء

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

 اريج محمد صالح
 ماجستير

 عضوا   2014
 المشرف()



 

 

 

 

 

 

 

استجابة نمو فول الصويا وحاصله والصفات  3

 النوعية للسماد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك 

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 االنبار

محمد علي احمد 
 درج ماجستير

ا  عضو 2015  
 

نمو وحاصل زهرة الشمس بتأثير معامالت من  4
 البرولين وشد عجز الماء

 –ل الحقلية المحاصي
جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

 حوراء علي عباس
 ماجستير

 ا  عضو 2015

تأثير المحتوى الرطوبي عند الحصاد في الصفات  5
 النوعية الصناف تركيبية من الذرة الصفراء

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 تكريت

 غفران أحمد عطية
 ماجستير

 ا  عضو 2015

حوص االنبات والبزوغ الحقلي العالقة بين ف 6
 لتراكيب وراثية من المحاصيل الحقلية

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

 نصر جاسم محمد
 دبلوم عالي

 عضوا   2015
 )المشرف(

تأثير نقع البذور والرش بالجبرلين في انبات ونمو  7
 نبات البابونج

 –المحاصيل الحقلية 
 جامعة –كلية الزراعة 

 بغداد

نبراس جبار 
 شرهان

 دبلوم عالي

 رئيسا   2016

تحديد الصفات الحقلية واالنتاجية والنوعية ونسب  8
الفقد في الذرة الصفراء بتأثير االصناف والتسميد 
 النيتروجيني والعضوي ونسب الرطوبة عند الجني 

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 تكريت

 أثير صابر مصطفى
 دكتوراه

 ا  عضو 2016

تأثير توزيع النباتات في الحقل في نمو وحاصل  9
 صنفين من الذرة البيضاء

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 األنبار

ياسين عبد احمد 
 حميد

 ماجستير

 ا  عضو 2016

تأثير التنشيط والخزن في حيوية البذور ونمو  10
 وحاصل الذرة الصفراء

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –ة الزراعة كلي

 بغداد

عذراء عدنان 
محمد حسين 

 ماجستير -العميري

 عضوا   2016

تأثير معدالت البذار في صفات النمو والحاصل  11
 ومكوناته لبعض اصناف الحنطة

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

 –نزار شحاذ خلف 
 دبلوم عالي

5 /12 
2016 

 رئيسا  

مض الهيومك في نمو وحاصل تأثير الرش بحا 12
 بعض اصناف الشعير

 –المحاصيل الحقلية 
جامعة  –كلية الزراعة 

 األنبار

رويدة سالم جمعة 
 ماجستير  –خميس 

6 /12 
2016 

 عضوا  

في بزوغ ونمو  الملحيالمائي و االجهاد  تأثير 13
 وحاصل الشعير

 –المحاصيل الحقلية 
 جامعة –كلية الزراعة 

 القاسم الخضراء

 علي كحيط سالم
 ماجستير

31  /1 
2017 

عضوا  
 )المشرف(

تأثير مدة الخزن وحجم الحبة والصنف في نمو  14
 .Zea mays Lوانتاجية ونوعية الذرة الصفراء 

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 االنبار

 احمد جياد علي

 دكتوراه
22 /2 

2017 
 عضوا  

نمو وحاصل  تأثير كمية السماد النيتروجيني في 15
الحبوب وصفات جودة الطحين لعدة اصناف من 

 .Triticum aestivum Lحنطة الخبز 

 –المحاصيل الحقلية 
 جامعة –كلية الزراعة 

 تكريت 

حسين خضير 
 عباس

 دكتوراه

28 /2 
2017 

 عضوا  

تأثير االجهاد المائي وحامض االسكوربيك في نمو  16
 وحاصل الذرة الصفراء

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 بغداد

منى سمير عبد 
 العظيم 

 ماجستير

5 /3 
2017 

 عضوا  

تأثير تحفيز البذور وحجم البذرة وعمق البذار في  17
صفات االنبات والبزوغ الحقلي ونمو وحاصل الذرة 

 البيضاء

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 بغداد

 نعيم شتيوي مطر
 دكتوراه

26 /7 
2017 

 عضوا  



 

 

 

 

 

 

 

تأثير نظم الزراعة في نمو وحاصل محصولي الذرة  18
والماش  .Sorghum bicolor Lالبيضاء 

Vigna radiate L. 

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 المثنى

حيدر عبد المنعم 
 محمد

 ماجستير

21 /12 
2017 

 عضوا  

 Helianthusتحسين اداء بذور زهرة الشمس  19
annuus L. ستخدام معاملة التنشيطبا 

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 االنبار

مروة اسماعيل 
 -حبيب صالح 

 ماجستير

23 /1 
2018 

 عضوا  

تأثير بعض العمليات الزراعية في نمو وحاصل  20
 العلف وقيمته الغذائية في المخلوط العلفي

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 بغداد

 نجم منصور حسن
 دكتوراه

31 /1 
2018 

 عضوا  

تأثير تجزئة الرش بالجبريلين والكاينتين  21
ومستخلصا عرق السوس والكجرات في حاصل 

 البذور وحيوية وقوة البذور الناتجة

 –المحاصيل الحقلية 
  جامعة –كلية الزراعة 

 بغداد

وفاء محمد جواد  
 كاظم

 ماجستير

27 /2 
2018 

عضوا  
 )المشرف(

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : بعسا 

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

المشار

 كة 

) بحث 

 /

بوستر 

حضور

) 

 حضور قاعة الحكيم /الجادرية 2009 المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية 1

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم لحياة كلية  2
 العلوم/جامعة بغداد

 مشارك  قاعة الحكيم /الجادرية 2012

المؤتمر العلمي لفسم المكائن والمعدات  3

 الزراعية

بناية الدراسات العليا /كلية الزراعة /جامعة  2012
 بغداد

 

 حضور 

المؤتمر العلمي الثاني لمركز دراسات  4

 الصحراء

مشارك  قاعة المؤتمرات / جامعة االنبار 2013

 ببحثين

ستخدام المكننة الحديثة في الندوة العلمية لال 5
 الزراعة الحديثة

بناية الدراسات العليا /كلية الزراعة /جامعة  2013
 بغداد

 

 حضور

بناية الدراسات العليا /كلية الزراعة /جامعة  2013 الندوة العلمية لوقاية المزروعات 6
 بغداد

 

 حضور

الندوة العلمية )كنوز الثروة النباتية في  7
 (الصحاري العراقية

/قاعة جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2013
 المؤتمرات

 حضور

جامعة بغداد /قاعة  –كلية الزراعة  2013 الندوة العلمية للنخيل 8
 وهندسة الحدائق /قسم البستنةالمناقشات

 حضور

ندوة عن تردي تربية نحل العسل في العراق  9
 .االسباب والمعالجات 

2013 

 قاعةجامعة بغداد / –كلية الزراعة 
 وقاية النباتالمناقشات /قسم 

 

 حضور

ندوة علمية عن ادخال اصناف بطاطا عالية  10
 القيمة الغذائية 

 

2013 
جامعة بغداد /قاعة  –كلية الزراعة 

 /قسم البستنة وهندسة الحدائقالمناقشات

 حضور 

11 
 2013 ندوة علمية عن الترب العراقية 

قاعة جامعة بغداد / –كلية الزراعة 
 شات قسم التربة والموارد المائيةمناق

 حضور

التوجه نحو االنتاج النظيف في اتباع ندوة علمية عن  12

 الزراعة العضوية
جامعة بغداد /قاعة  –كلية الزراعة  2013

 /قسم البستنة وهندسة الحدائقالمناقشات
 حضور

معة بغداد /قاعة جا –كلية الزراعة  2013 لقسم المحاصيل الحقلية  األولالمؤتمر العلمي  13
 الدراسات العليا

 مشارك

المؤتمر العلمي التخصصي الثاني لكليتي  14
 الزراعة والطب البيطري

 

جامعة  –كلية الزراعة والطب البيطري  2013
 واسط

 مشارك

المؤتمر العلمي األول لعلوم وتكنولوجيا االنتاج  15
 الحيواني

جامعة بغداد /قاعة  –كلية الزراعة  2013
 ات العلياالدراس

 حضور

 مشارك الكلية التقنية / المسيب 2015المؤتمر العلمي الثاني للتخصصات الهندسية  16



 

 

 

 

 

 

 

 والزراعية 

المؤتمر الدولي جيوماتكس الشرق االوسط  19
 وشمال اقريقيا التاسع

 مشارك مدينة العقبة –المملكة الهاشمية االردنية  2016

قسم البستنة  –جامعة بغداد  –الزراعة  كلية 2016 ورشة عمل )البذور صناعة( 20
 والحدائق 

 مشارك

ورشة عمل ) الممارسات المختبرية للمختبر  21
 .GLPالجيد .

10/10 
2016 

قسم  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 لصناعات الغذائية

 مشارك

 7/11 ورشة عمل )اطالق مسابقة التغليف في العراق( 22
2016 

لسيطرة النوعية الجهاز المركزي للتقييس وا
 باالشتراك مع االمم المتحدة

 حضور

تقانة لزيادة انتاج ورشة عمل )الزراعة الجافة  23
 ( في العراق لرزا

 علوم قسم –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2017
 التربة والموارد المائية

 حضور

ندوة علمية )الثروات العراقية من سد الموصل  24
 وحتى خور عبدهللا(

28/2 
2017 

جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية 
 جامعة بغداد –وكلية الهندسة الخوارزمي 

 مشارك

ندوة )كتابة ونشر البحوث في مجالت عالمية  25
 ذات معامل تأثير من ثومون رويترز(

26 /1 
2017 

قسم هندسة  –كلية الهندسة الخوارزمي 
 الطب الحياتي

 حضور

ارة االمراض النباتية ندوة )االفاق المستقبلية الد 26
ومسبباتها ومنتجاتها االيضية من اجل غذاء 

 خالي من الملوثات (

2 /5 
2017 

قسم وقاية  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 النبات

 حضور

 17/4 ندوة )المعززات الحيوية هبة هللا غذاء ودواء( 27
2017 

قسم  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 الصناعات الغذائية

 حضور

 21/11 ورشة عمل )جودة المختبرات( 28
2017 

قسم ضمان  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 الجودة وتقييم االداء

 مشارك

 16/11-15 المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة 29
2017 

 مشارك الجامعة التكنولوجية –مركز بحوث البيئة 

لكلية المؤتمر الدولي االول والعلمي الثاني  30
 جامعة القادسية  –العلوم 

19-
20/11/2017 

 مشارك جامعة القادسية –كلية العلوم 

ورشة عمل )تطبيق معايير المختبر الوطني  31
 الجيد(

24 /12 
2017 

 حضور جامعة بغداد  –كلية العلوم 

 1/ 10 (افاق في تربية النبات)علمية  ندوة  32
2017 

قسم  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 المحاصيل الحقلية 

 مشارك

ورشة عمل )عالقة البيئة بالفنون والحرف  33
 اليدوية والتراثية(

13/1 
2018 

 حضور جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

 H5N1ندوة علمية) فايروس انفلونزة الطيور  34

 الخطر القادم للعراق

19/2 
2018 

فرع  -جامعة بغداد–كلية الطب البيطري 
 المجهريةاالحياء 

 حضور
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167،2013 

 تأثير قطر القرص وموقع البذرة في جودة بذور زهرة الشمس  9
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-74:(3)7 العلمي الثاني للزراعة والطب البيطري(
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