
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       مكية كاظم علك:      ـم ـــــــــاالســ

  1959 : تاريخ الميـالد 

 ــــــــــــــــ  الحالة الزوجية :

 ــــــــــــــــ    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة    :   الديـــــــــــانة

      / فسلجة النبات دكتوراه:       صــالتـخـص

 تدريسي    ه ــــــالوظيف

   استاذ مساعد  الدرجة العلمية

            كلية الزراعة/ جامعة بغداد:     عنوان العمل

    _______العمل   :     هاتف

 7804507876:       الهاتف النقال

 .Makayakadhim@gmail.com : اإللكترونيالبريد 

 .أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ــة الكليـ الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1996 الزراعة بغداد

 2002 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2008 الزراعة بغداد

    أخرى

 ة 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ثانيا  : التدرج  

 الوظيفي 

 

 

 

 

 

ثالثا  : التدريس  

عي .الجام  

 الى -من   مدةال الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2018 -2002 بغداد الزراعةكلية  1

2    

 

 

 

 الى -من  مدةال الجهة الوظيفة ت

 1982-1979 وزارة الزراعة فني 1

 1989-1982 المعهد الزراعي مدرب فني 2

 1996  -1989 / جامعة بغدادكلية الزراعة نيمدرب ف 3

 20012 -1996 / جامعة بغدادكلية الزراعة معيدة 4

 2008-2001 / جامعة بغدادكلية الزراعة مدرس مساعد 5

 2014-2008 / جامعة بغدادكلية الزراعة مدرس 6

 2018-2014 / جامعة بغدادكلية الزراعة استاذ مساعد 7



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

رابعا  : المقررات الدراسية 

قمت بتدريسها. التي  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1996 محاصيل طبية                              المحاصيل 1

 1997 األلياف  محاصيل المحاصيل 2

 1998 مكافحة األدغال المحاصيل 3

 2002 وراثة المحاصيل 4

 2008 مبادئ محاصيل  الوقاية 

 2009 منظمات النمو المحاصيل 6

 2009 محاصيل حبوب وبقول األقتصاد 7

 مبادئ محاصيل األنتاج 8

 

2010 

 2010 مبادئ محاصيل التربة 9

    2018-2010 بيئة نبات المحاصيل 10

 2018-2014 نبات عام المحاصيل 11

 2018-2017 )طالب دراسات عليا( عالقة نمو البذرة المحاصيل 12

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

االطاريح  )خامسا :  

التي ( الرسائل  ،

   :أشرف عليها

 السنــة القســـم او األطروحة ةاسم الرسال ت

نمو وحاصل زهرة الشمس بتأثير  1

 ءمعامالت من البرولين وشد عجز الما

 المحاصيل الحقلية

 ماجستير 

 1764ع.ر./ العدد: د.
الى  3/8/2014بتاريخ 

2016  

                    IBA و BA دور منظمي النمو  2

نسبة اإلصابة  خفض  الكوبلت في و

نمو وحاصل بمرض التعفن  الفحمي و

 السمسم.

 المحاصيل الحقلية

 ماجستير

 21/10/2015بتاريخ 
 2017/ 10/ 21الى 

ور الكوبلت وحامض األسكوربك في د 3

التغلب على األثر الضار لإلجهاد المائي في 

 سلوك محصول الماش

 المحاصيل الحقلية

 دكتوراه 

 31.ر./ ع د. دالعد
  1/2018/ 4 بتاريخ

 2019/ 20/2الى 
 

المؤتمرات سادسا :  

العلمية والندوات 

 التي شارك فيها.

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي  األول للبحوث  1

 الزراعية

كلية الزراعة/ جامعة  2009

 ديالى

 بحث

 بحث وزارة  الزراعة 2009 للبحوث السابعالمؤتمر العلمي   2

المؤتمر العلمي  الحادي عشر لهيئة  3

 التعليم التقني للبحوث

 بحث الكلية التقنية/ بغداد 2009

 لبحوثللمؤتمر العلمي  الثالث ا 4

   الزراعية

كلية الزراعة/ جامعة  2010

 األنبار

 بحث

                   المؤتمر العلمي  النسوي للفترة من   5

26-28 /3/2013 
 حضور الثاني لكلية العلوم للنبات 2013



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الندوة العلمية الموسومة )التوجهات  6

 الحديثة في أدارة الدواجن( .

 حضور بغداد ية الزراعة/ جامعةكل 2013

المؤتمر العلمي  األول لقسم المحاصيل   7

 10/2013/ 10-8للفترة من 
 بحث بغداد كلية الزراعة/ جامعة 2013

من   مدةلليوم الحقل السنوي لزراعة الرز  8

30 /10/2013 
في محطة بحوث الرز في  2013

 المشخاب
 حضور

            ة مؤتمر بغداد الدولي الثاني للترجم 9

 (تالثقافا) بالترجمة تتواصل 

 حضور وزارة الثقافة 2013

المؤتمر العلمي األول لعلوم وتكنولوجيا  10

 11/11/2013-10األنتاج الحيواني بغداد 

 حضور كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2013

يوم الحقل السنوي لزراعة الذرة الصفراء  11

 10/2013/ 31ة من  مدلل

 حضور روق النهارشركة ش 2013

الندوة العلمية )كنوز الثروة النباتية في  12

 الصحاري العراقية(

كلية العلوم للبنات / جامعة  2013

 بغداد

 حضور

) األسماك في العراق (  الندوة العلمية حول 13

 الحيواني اإلنتاجلقسم 

 حضور كلية الزراعة /جامعة بغداد 2013

 الزراعية الزراعية   المؤتمر العلمي التاسع للبحوثالمؤتمر العلمي التاسع للبحوث 14

 

 

 

 حضور وزارة الزراعة 2014

)التقنيدددات الحديثدددة فدددي )التقنيدددات الحديثدددة فدددي النددددوة العلميدددة حولالنددددوة العلميدددة حول 15

تددددوير المخلفدددات العضدددوية واسدددتخداماتها تددددوير المخلفدددات العضدددوية واسدددتخداماتها 

 ((االقتصاديةاالقتصادية

جامعة النهرين / مركز بحوث  2015

 التقنيات األحيائية

 حضور

وقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع للجمعية  16

 لبيئية العراقية.صيانة المصادر الوراثية وا

 

القاهرة / جمهورية مصر  2016

 العربية

 باحث

 مشاركة وزارة الزراعة 2017 المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية  17

) واقع صناعة التمور  الندوة العلمية حول 18

 في العراق وسبل النهوض بها(

 حضور كلية الزراعة  2017

دات ورشة عمل عنوان)تفعيل نشر المستج 19

الزراعية ضرورة الستدامة زيارة اإلنتاجية 

 الزراعية( 

 مشاركة كلية الزراعة 2017

)اخر المستجدات  الندوة العلمية حول 20

والعالجية لمرض هشاشة التشخيصية 

 (العظام وأالم  المفاصل وسبل الوقاية منها

 حضور جامعة النهرين 2017

 حضور كلية الزراعة  2017 ) لغتنا هويتنا( الندوة العلمية حول 21

)األفاق المستقبلية  الندوة العلمية حول 22

األمراض النباتية ومسبباتها منتجاتها  ألدارة

 األيضية من اجل غذاء خالي من الملوثات( 

 حضور كلية الزراعة 2017

)الثروات المائية من سد  الندوة العلمية حول 23

 الموصل وحتى خور عبد هللا (

 مشارك سة الخوارزميكلية الهند 2017



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مشاركة كلية الزراعة 2018 في تربية النبات( آفاق) الندوة العلمية حول 24

)األسس العلمية  الندوة العلمية حول 25

والعملية في استخدام األجهزة والمواد 

 المختبرية(

 مشاركة كلية الزراعة 2018

)مكافحة األدغال في  الندوة العلمية حول 26

 األستراتيجية(حقول المحاصيل 

 مشاركة كلية الزراعة 2018

 
 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى . 

 خارج الكلية داخل الكلية

 مشاريع بحثية مشاريع بحثية

 لجنة معرض بغداد الدولي توحيد المناهج لجنة

لجنة األشراف التربوي ، اللجنة األمتحانية ، مشاريع 

 بحوث الطلبة

 

 

رالكروسومات دورة تدريبية حول تحضي

في بحوث التقنية األحيائية /جامعة النهرين 

  2009/ 26-22للفترة 

+مشاريع بحوث  2014لجنة تقيم الرسائل واألطاريح 

+ اللجنة التحضرية للمؤتمر األول لقسم 2014الطلبة 

 2013لسنة  المحاصيل

من   تقيم عدد من بحوث المقدمة للتعضيد وبحوث

وتقيم رسالة  ة كركوكجامعو لة العلوم الزراعيةجم

لطلبة الماجستير في القسم ولجنة مناقشة ماجستير 

 13/1/2014بتاريخ 

لطلبة الدكتوراه في القسم اشتراكي في لجنة مناقشة 

   4/8/2015بتاريخ 

 

للفترة  اإلنكليزيةبرنامج المحدثة باللغة 

14/10/2012- 18 /11/2012 

 دورة للترقية العلمية الى استاذ مساعد

2014 

  Power pointتدريبة الخاصة ) دورة*

   (Office-16/11/2017-12بتاريخ 

دورة آلية كتابة ونشر البحوث في *

المجالت الداخلة ضمن المستودعات 

 24/1/2018العالمية بتاريخ 

 
مكلفة األن باألشراف  على رسالة الماجستير 

2014  

مع  On line)كورسات  تدريبةدورة *

 الجامعات األمريكية والبريطانية

 2017 واألسترالية(

مكلفة األن باألشراف  على رسالة الماجستير 

2016 

تم اعداد تقرير حول التغيرات المناخية 

في العراق الى وزارة التعليم العالي 

 2017والبحث العلمي 

ترقية علمية من مدرس الى مرتبة استاذ مساعد 

المرقم  اإلدارياألمر نبات حسب  فسلجةاختصاص 

 2016-4/6/2015بتاريخ  14545

 

زيارة علمية الى محطة األنواء الجوية  

 / للمرحلة الثانية

+مشاريع بحوث  2016تم  تقيم رسالة ماجستير 

 2016 االجتماعية+ اللجنة 2016الطلبة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 لجنة تقيم بحوث مشروع بحث الدراسات العليا

 2017علمية لجنة تدقيق سجالت اللجنة ال
 

(  الجهة 3)العدد  2017ويم بحوث ترقية علمية قت

ويم بحوث ترقية علمية قت المرسلة كلية الزراعة +

( الجهة المرسلة وزارة العلوم 6)العدد  2017

تفويم بحث  والتكنولوجيا لجنة منح األلقاب العلمية+

مشاريع + 2017علمي  المرسل من قبل جامعة ديالى 

 .2018 -2017بحوث الطلبة 

 

 

  لجنة استالل للترقية العلمية الى استاذ مساعد العدد

(2)2017-2018. 

 . 2018-2017عضو في اللجنة األمتحانية بتاريخ 

( 4)   الشامل عدد اللجان االمتحانعضو في لجنة 

 .10/9/2017بتاريخ 

 2017/ 9/5بتاريخ مقوم علمي  لرسالة ماجستير * 

 والتقويم العلمي.المرسلة من قبل جهاز األشراف 

  2017 27/12بتاريخ مقوم علمي  لرسالة ماجستير *

 المرسلة من قبل جهاز األشراف والتقويم العلمي.

 

-2017( بتاريخ 3عضوا في لجنة المناقشة العدد )

2018  

 

 

( 2مكلفة األن باألشراف  على طلبة  الدكتوراه العدد )
 .2019- 2017 للسنوات

 

 

 وعالمية ورة في مجالت محليةالبحوث المنشثامنا: 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تجزئدددة النتدددروجين المضدددا ف للحصدددول علدددى أفضدددل تجزئدددة النتدددروجين المضدددا ف للحصدددول علدددى أفضدددل  -1

 للذرة الصفراء  .للذرة الصفراء  .ر ر مصدمصد

 جامعة   كلية الزراعة

 تكريت

2008 

مصب مصب تجزئة النتروجين المضا ف للحصول على أفضل تجزئة النتروجين المضا ف للحصول على أفضل  -2

 للذرة الصفراء  .للذرة الصفراء  .

 جامعة   كلية الزراعة

 تكريت

2008 

تجابة نمو  تراكيب وراثية من الذرة الصفراء أس -3

 لمسافات زراعية مختلفة. 

 2008 جامعة األنبار 

أستجابة نمو وحاصل تركيب وراثي في الذرة الصفراء  -4

 آلسلوب توزيع النباتات في الحقل. 

 2009 جامعة األنبار 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  تددأثير  تجزئددة السددماد البوتاسددي فددي الصددفات الظاهريددةتددأثير  تجزئددة السددماد البوتاسددي فددي الصددفات الظاهريددة -5

 .  .  للذرة الصفراءللذرة الصفراء

 

 

 

 

 

 

 2009 وزارة الزراعة

و و   تددأثير  تجزئددة السددماد البوتاسددي فددي الصددفات الحقليددةتددأثير  تجزئددة السددماد البوتاسددي فددي الصددفات الحقليددة -6

 للذرة الصفراء.للذرة الصفراء.  الفسلجيةالفسلجية

 

   كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2009 

تددأثير بعددض نظددم الحراثددة والتسددميد فددي نمددو وحاصددل تددأثير بعددض نظددم الحراثددة والتسددميد فددي نمددو وحاصددل  -7

 محصول زهرة الشمس.محصول زهرة الشمس.

   كلية الزراعة

 جامعة ديالى

2009 

ل زهدددرة الشدددمس لدددبعض نظدددم ل زهدددرة الشدددمس لدددبعض نظدددم مددددى أسدددتجابة محصدددومددددى أسدددتجابة محصدددو -8

 الحراثة والتسميد العضوي والكيميائي الحراثة والتسميد العضوي والكيميائي 

 

 2009 الكلية التقنية

تفيدددديم  عالقددددات حاصددددل البددددذور مددددع بعددددض الصددددفات تفيدددديم  عالقددددات حاصددددل البددددذور مددددع بعددددض الصددددفات  -9

المرتبطددة فددي زهددرة الشددمس بأسددتخدام تحليددل معامددل المرتبطددة فددي زهددرة الشددمس بأسددتخدام تحليددل معامددل 

 المسار.المسار.

 2010 جامعة األنبار

أستجابة صدنف القطدن الشداتا لمواعيدد رش ومسدتويات أستجابة صدنف القطدن الشداتا لمواعيدد رش ومسدتويات  -10

صدددفات التيلدددة صدددفات التيلدددة   -( ب( بPixيكدددوات كلويدددد )يكدددوات كلويدددد )مختلفدددة مدددن مبمختلفدددة مدددن مب

 ونوعية البذور.ونوعية البذور.

 2012 جامعة تكريت 

أستجابة صدنف القطدن الشداتا لمواعيدد رش ومسدتويات أستجابة صدنف القطدن الشداتا لمواعيدد رش ومسدتويات  -11

النمددو والحاصددل النمددو والحاصددل   -( أ( أPixمختلفددة مددن مبيكددوات كلويددد )مختلفددة مددن مبيكددوات كلويددد )

 ومكوناته.ومكوناته.

 2012 جامعة تكريت 

 2014 ةكلية الزراع نسبة الفقد في اصناف من العصفر بتأثير موعد الحصادنسبة الفقد في اصناف من العصفر بتأثير موعد الحصاد -12

تدددأثير الدددرش بددداألثيفون والبدددورون والزندددك فدددي بعدددض تدددأثير الدددرش بددداألثيفون والبدددورون والزندددك فدددي بعدددض  -13

 لمحصول زهرة الشمس.لمحصول زهرة الشمس.  الصفات التشريحيةالصفات التشريحية

 2013 كلية العلوم

15- Influence of Irrigation Method, Weed and 

Splitting Nitrogen Fertilizers on water Use 

Efficiency and productivity of Sunflower.        

International J. 

of Agric. Crop  

Sci..  Vol., 7 
(3), pp136-
141, pp136- 

2014 

( ( Skoog,Murashigeتدددددأثير الدددددرش بدددددالمحلول المغدددددذي )ٍتدددددأثير الدددددرش بدددددالمحلول المغدددددذي )ٍ 16

 Vicia fabaوالبدورون فدي نمدو وحاصدل ونوعيدة البداقالء   )والبدورون فدي نمدو وحاصدل ونوعيدة البداقالء   )

L..).) 

Effect of spraying of Benzyl adenine (BA), 

Zinc and Boron on yield and its components of 

faba bean (Vicia  faba  L.) 
  

مجلة ديالى للعلوم 

  7المجلد الزراعية  

 (1العدد )

 

 2015                    

تدددأثير البندددزل ادندددين والزندددك والبدددورون فدددي حاصدددل البددداقالء تدددأثير البندددزل ادندددين والزندددك والبدددورون فدددي حاصدددل البددداقالء  17

 ومكوناته.ومكوناته.

 Effect of spraying of Benzyl adenine (BA), 

Zinc and Boron on  yield faba bean (Vicia  

faba  L.) and components . 
 

مجلة مركز بحوث 

التقنية األحيائية 

–المجلد التاسع 

 76-67العدد األول.

2015                     



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18 Response of Yield, Yield Components and Oil 

Quality of some Safflower Genotypes to 

Harvesting Date.  

 

International 

Journal of 

Applied 

Agricultural 

Sciences.1(2): 

42-48. 

2015 

تأثير الري بالتنقيط ونظام الري تحت السطحي في حاصل الذرة  19
 الصفراء ومكوناته. 

 

مجلة العلوم 
-الزراعية العراقية 

47 (1 )238-
245 

2016 

دور حامض البرولين في تحسين حاصل زهرة الشمس  20

  ئي.ومكوناته تحت ظروف الشد الما
 

 
 

مجلة العلوم 
-الزراعية العراقية 

47 (2 )438-
451 

2016 

تأثير طرائق الري واألدغال وتجزئة السماد النتروجيني في  21
 بعض صفات النمو الفسلجية لزهرة الشمس. 

 
 
 

 ()بحث
والمشاركة في  

وقائع المؤتمر 
العلمي الدولي 
 الرابع للجمعية 

صيانة المصادر 

 الوراثية والبيئية

في القاهرة عراقية.ال
/ جمهورية مصر 

 العربية

2016 

مجلة العلوم  معامل المسار في العصفر بتأثير مواعيد الحصاد 22
الزراعية المجلد 

47 (3) 

2017 

ومعامل االختالف الوراثي  ةتقدير التغايرات الوراثية والبيئي 23
 والتوريث في العصفر.

مجلة الفرات للعلوم 
 9الزراعية المجلد 

 (1) 

2017 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

كتب الشكر ، تاسعا : 

الجوائز  و شهادات 

 التقدير.

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 ديرالتق

 السنة الجهة المانحة

 2009 وزارة الزراعة شهادة تقدير 1

 2009 جامعة ديالى شهادة تقدير 2

 2010 جامعة األنبار شهادة تقدير 3

 2010 جامعة بغداد وتقدير شكر 4

 2012    عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 5

 2013 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 6

 7/4/2013 تعليم العاليوزارة ال شكر وتقدير 7

 23/4/2013 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 8

 9/10/2013 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 9

 20/1/2014 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 10

 2015 جامعة بابل شكر وتقدير 11

جامعة القاسم الخضراء / كلية  شكر وتقدير 12

 الزراعة

2017 

كلية العلوم –جامعة بغداد  ديرشكر وتق 13

 للبنات

2017 

 2018 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مشاركةشهادة  13

الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي واثرها في صفات ونمو  24
 ونوعية الذرة الصفراء.

مجلة الكوفة للعلوم 
 9الزراعية  المجلد 

 (1) 

2017 

دور منظمي النمو البنزل ادنين واألندول بيوترك اسد وعنصر  25
 الكوبلت في حاصل ونوعية السمسم.

قبول   للنشر في م
مجلة الزراعة 

 راقية )البحثية(الع

2018 

والكوبلت في  IBAو   BAتأثير نقع البذور بمنظمي النمو  26
 بعض الصفات الحقلية وحاصل صنفين من السمسم.

 مقبول   للنشر في
مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية

2018 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2018 كلية الزراعة–جامعة بغداد  شهادة تقدير 14

 2018 كلية الزراعة–جامعة بغداد  شهادة تقدير 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


