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 سداد كاظم محمد الطويل ال نصر هللاد.  :      ـم ـــــــــاالســ

  1961 \12 \ 5     : تاريخ الميـالد 

 متزوج     الحالة الزوجية :

 اوالد 4    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم     :   الديـــــــــــانة

 يةمحاصيل حقل -علوم زراعية  العام :   صــالتـخـص

  التخصص الدقيق   : تربية نبات 

 تربية وتحسين نباتات طبية المسار البحثي : 
 

 أستاذ مساعد :        يــــــالوظيفالعنوان 

 الدرجة العلمية :  مدرس  

  21د  23ز 606م  –حي القادسية  -عنوان السكن : بغداد 

 يوم 7اشهر و  4سنة و 12فترة الخدمة الوظيفية السابقة والحالية : 

 ) أعادة تعيين(  3/4/2018اعتبارا من  لثالثة الدرجة وتاريخ أخر ترفيع : ا

 وحدة بحوث النباتات الطبية والعطرية  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد :       عنوان العمل
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 :أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1983 / قسم البستنةالزراعة بغداد

 1988 البستنةقسم  /الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1997 تربية نبات / محاصيل حقلية /الزراعة ادبغد

 :التدرج الوظيفي العمل وثانيا  :  

 

 :ثالثا  : التدريس الجامعي  

وحدة  –ة يالزراععلوم الهندسة على مالك كلية وعائدة ( الكفاءات القرار الوزاري في أعادة تعيين الأعادة تعيين )

 3/4/2016في  8312رية بموجب االمر الجامعي النباتات الطبية والعط

 

 

 

 

 

 

 ت

 

 التاريخا مكان العمل  الوظيفة

 18/11/1989  الزراعة/وزارةدائرة البحوث الزراعية  م . مهندس زراعي  1

 /وزارةالزراعةدائرة البحوث الزراعية     مهندس زراعي أول 2

 االلزراعة

1/10/1997 

 حة الخضراء لالنتاج الزراعيشركة الوا  مهندس زراعي استشاري 3

 الزراعي الزراعي 

1998 - 2007 

 للتنمية فيذي لشركة العزنتالمدير ال 4

 

 

 

 لل للتنمية  

 2015- 2007 جمهورية مصر العربية           

 (اعادة تعيين)مدرس جامعي أول  5

 

 

 وحدة بحوث النباتات الطبية –كلية الزراعة 

 

 3/4/2016 

  (دريسي باحثت) استاذ مساعد  6

 

 

 

 وحدة بحوث النباتات الطبية –كلية الزراعة 

 

3/4/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية :المؤتمرات :  رابعأ   

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

  حضور   جامعة القاسم / بابل 2016 المؤتمرالعلمي الثالث 1

 حضور     االنبار  –زراعة كلية ال 2017 للتنمية المستدامةالمؤتمر العلمي الثالث  2

مشارك  تكريت  –كلية الزراعة  2018 االولالمؤتمر العلمي الدولي  3

 ببحث 
مشارك  القادسية جامعة – العلومكلية  2019 االولالمؤتمر العلمي الدولي  4

 ببحث 
مشارك  مصر-الفيوم –كلية الزراعة  2019 العلمي التاسع الدولي المؤتمر  5

 ببحث 
  والتطويرية التدريبيةالدورات : خامسا 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 Google scholar & Research gate 2016 مشارك جامعة -التعليم المستمر 

2   ( DNA)  RT-PCR   2017  مشارك بدورة معهد الهندسة الوراثية 

 مشارك بدورة مركز التعليم المستمر 2017 في المجالت العالمية الية كتابة ونشر البحوث  3

ا 2018 في سالمة الغذاء  ) مصر (  22000أيزو  4

 مصر 

 مشارك بدورة مركز البحوث الزراعية 

 مشارك بدورة زراعة -تعليم مستمر  2018 ودليل السالمة والصحة  GLP تطبيق نظام  5

6 Scientific Research A-Z 2019 هد معIIE   مشارك بكورس الدولي 

 مشارك بدورة التعليم المستمر 2019 كيفية الية نشر وتصميم البحث العلمي  7

 محاضر   وحدة ابحاث النباتات الطبية  2019 طرق استخالص المواد الفعالة للنباتات الطبية 8

 مشارك التعليم المستمر في الجامعة 2019 سالمة اللغة العربية  9

 مشارك بدورة  قسم المحاصيل الحقلية  2019 دورة التدريبية الثامنة للبرامجيات االحصائية ال  10

  :االخرى األنشطة العلمية البحوث و : سادسا  

 علمي مع الخارجتعاون  منشور ضمن المستوعبات العالمية

 تعاون بحثي مع مركز البحوث الزراعية / مصر   13: عدد البحوث المنشورة 

 في  
 تعاون بحثي مع كلية زراعة القاهرة   2المقبولة للنشر : دد البحوث ع

 عضو الجمعية العلمية لشجرة المورنجا / مصر 10عدد البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية : 

 مصر -تعاون بحثي مع المركز القومي للبحوث  

وحسب  NCBIفي بنك الجينات العالمي وتسجيلها اكتشاف فطريات طبية قابلة لالكل أنجاز علمي : 

 11/12/2018في  7234 ة بغداد رقم معجاكتاب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar h-index =1 : 

-F7UczCUw1NmaQ-https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN

-i7sGeBa7DT-8Y_Kjjyzskxae56Woh-Ixlc_QTEuwRiNzKqi5ZpSNkJ

er=fhDaAYEAAAAJpFK9T3oHhKwk55PQ1oV_f9f5OCZNUHJgncNSB7q65osKg&us 

 

0990-2295-0003-https://orcid.org/0000  ID:ORCID  

 

ltawee-al-https://publons.com/researcher/1662051/sudad  :PUBLONS  

Reviewer in International Journal (Scopus)  

 

) 6.86(    Taweel-https://www.researchgate.net/profile/Sudad_Al :GateResearch  

 ورش العمل الندوات و: سابعا  

 الندوةمكان  الندوة عنوان 

 حضور  الجامعة المستنصرية  –كلية الصيدلة  وداء السكري اب الطبية االعش

   جامعة بغداد  –كلية العلوم  الكتابة والنشر في المجالت ذات معامل تاثير عالي 

 جامعة بغداد  –كلية العلوم  كيف تصبح باحثا متميزا 

 االتجاهات الحديثة في التدريس

 

امعة مركز التطوير والتعليم المستمر /ج

 بغداد
 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد كيف تصبح باحثا متميزا 

 مركز البحوث الزراعية / مصر التحلية والمحليات )نبات الستيفيا (

  محاضر –قسم المحاصيل الحقلية  ادغال الحنطة في المنطقة الوسطى للعراق مكافحة 

 قسم المحاصيل الحقلية  )افاق في تربية النبات (الندوة العلمية االولى 

 وغيرها من الندوات وورش العمل       

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  : ثامنا  

    عضو الجمعية العلمية للمورنجا / مصر  

  عضو جمعية النباتات الطبية المصرية 

  محكم في المجالت العلمية ضمن المستوعبات العالمية 

 مصر –جامعة الفيوم  –مر العلمي التاسع لكلية الزراعة عضو اللجنة العلمية للمؤت 
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 المبادرات واالفكار االبداعية :  تاسعا  

اصناف من خارج القطر مثل أدخال النباتات الطبية من الوراثية من النباتية أدخال و اكثار االصول 

نبات اع من أنوشجرة المورنجا وأدخال وأكثاروالحلو والمر ومن فول الصويا محصول الترمس 

انشاء ،وغيرها من مصادر عالمية معتمدة  الستيفيا (نبات ورق السكر ) اصناف من السكران و

من بعض النباتات الطبية جديدة أستباط اصناف ولحفظ االصول الوراثية بنك وراثي 

العمل ،  والمالئمة للزراعة في البيئة العراقية المتفوقة في محتواها من المواد الفعالة 

متميزه لباحثي نموذجية وتنا ومحطة ثابتة كليحديقة للنباتات الطبية في على انشاء بال مستق

المراكز وكليات مع مع الجهات العلمية في الخارج والداخل والسيما والتعاون  ، الوحدة 

العلوم والتكنولوجيا وكليات الصيدلة في تصنيع بعض المنتجات والمدعمات الزراعة ومع 

واصدار بعض المنشورات والبحوث التطبيقية والتوعية النباتات الطبية  الغذائية من بعض

 .على اهمية واستعمال النباتات الطبية في العائلة العراقية 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، :   عاشرا  

 السنة الجهة المانحة شهادة التقديركتاب الشكر  ت

 2019 المائية السيد وزير الموارد  1كتاب شكر عدد  1

 2019و2018 السيد رئيس جامعة بغداد   2كتاب شكر وتقدير عدد  2

 
 2019و2018 السيد مساعد رئيس جامعة بغداد العلمي  3كتاب شكر وتقدير عدد  3

 2019و2018 الزراعية الهندسة السيد عميد كلية علوم   4كتاب شكر وتقدير عدد  4

  2016 اب/ جامعةبغدادعميد كلية االد كتاب شكر وتقدير  5

 2017 جامعة االنبار  –عميد كلية الزراعة  شهادة تقديرية  6

 الصناعيالمدير العام لهياة البحث والتطوير كتاب شكر وتقدير 7

 الصناعي 

2017 

 2017 مدير مركز البحوث الزراعية / مصر  كتاب شكر وتقدير 8

9    

10    

 

 ات .ــ:اللغ احد عشر  

     ة العربي          

    االنجليزية          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


