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 السيــرة الذاتيــة

   :المعلومات الشخصية 

  حمزة محسن كاظم الخفاجيد.  الثالثي واللقب : االسم

  1969 – كفل/بابلتاريخ ومكان الميالد : 

 hamzahkhafaji14@agre.uoqasim.edu.iq:  اإللكترونيالبريـد 

 علوم النبات في لمي : دكتوراه فلسفة التحصيل الع

 تربية وتحسين النبات الدقيق:  االختصاص 

 أستاذ مساعد الدرجة العلمية : 

  جامعة القاسم الخضراء /كلية الزراعةالعنوان الوظيفي : 

   :الشهادات 

عــام  الموصــلجامعــة /والغابات  كليــة الزراعــةمــن  المحاصــيل* بكــالوريوع علــوم يراعيــة فــي 

1991/1992. 

)األمـر  هيئة التعليم التقنـي /الكلية التقنية مسيب  النباتي )إكثار وتحسين النبات(تقنيات اإلنتاج  * ماجستير  

تـثثير مسـتويات الكبريـا والبوتاسـيوم فـي بالرسـالة الموسـومة    (  8/6/2006فـي    1809الجامعي  

 .جيد جدا  وبدرجة    حاصل الحبوب ومكوناته لجنسين من محصول الدخن

 1778)األمر الجامعي   كربالءجامعة    /  صاص تربية وتحسين النبات اخت  علم النبات   لسفة فيدكتوراه ف*  

التحليل الوراثي التبادلي الكامل والتوصيف الوراثي لزهرة . باألطروحة الموسومة   (9/5/2016في 

 وبدرجة امتياي   RAPDالشمس باستخدام مؤشرات 

 البحوث المنشورة :

مجلـة  . ).Helianthus annuus L( تقدير المعلمات الوراثية لبعض صفات الحاصل لزهرة الشمس .1

 (.2018) 320-333/الصفحات  2/العدد  10المجلد /الفرات للعلوم الزراعية 

مجلـة الفـرات للعلـوم . لتقدير البعـد الـوراثي لسـالالت مـن يهـرة الشـمس RAPD تطبيق معلمات الـ. 2

 . )2016) 119 -109الصفحات:  1العدد:  8المجلد: الزراعية. 

مجلـة .   )Helianthus annuus L( . دراسة قـوة الهجـين والتـثثير السـايتوباليمي لزهـرة الشـمس. 3

 (.6201) 41-55 :الصفحات  /2العدد  /14 المجلد  . جامعة كربالء

مجلـة جامعـة .  تباين قابلية اإلتالف العامة والخاصة و المعالم الوراثية لهجن تبادلية من يهرة الشـمس.  4

 (.2201) 425-434 :/ الصفحات  المؤتمر العلمي الثاني /كربالء

5 .RESPONSE OF F1 AND F2 GENERATIONS OF MUTANT BIG DARK 

SPECKLED KIDNEY BEANS TO COLD STRESS  . مجلـةPlant Archives/ 

 (.2019) 4269-4273الصفحات  /2العدد  /19المجلد 
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مجلـة (. .Triticumdk aestivum L)تقدير بعض المعـالم الوراثيـة وقـوة الهجـين فـي حنطـة الخبـز. 6

 (.2009) 157-162الصفحات  /4العدد  /1المجلد  .الفرات للعلوم الزراعية

 الخبرات العلمية:

  مهندع يراعي(، 9/3/2002في  1746الجامعي )األمر  بابلتعيين في جامعة ال. تاريخ 1

ماجستير من هيئة التعليم التقني/ تقنيات االنتاج النباتي )اكثار وتحسين النبـات( حسـب االمـر االدار  .  2

 .1/9/2008في  7/27/14774

 .( 15/10/2008في  2384األمر الجامعي مساعد ) مدرع .3

 .14/6/2016في  3277مدرع حسب االمر الجامعي منح لقب علمي . 4

 1778. حاصل على شهادة الدكتوراه جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم الصرفة حسب االمر الجامعي  6

 .9/5/2016في 

 . 13/10/2020في  2637حيب االمر الجامعي . منح لقب علمي أستاذ جامعي 7

ومستمر بالخدمـة لحـد   15/10/2008تدريسي في قسم المحاصيل الحقلية/جامعة القاسم الخضراء من  .  6

 اآلن.

  اللجان:

 493  اإلدار )األمـر    2017  –  2016الحقلية للعام الدراسي  اللجنة اإلمتحانية لقسم المحاصيل  . عضو  1

  (.28/11/2016في 

  (.23/10/2019في  212)األمر اإلدار   2020 – 2019لجنة االرشاد التربو  . عضو 2

 (.29/3/2018في  247)األمر اإلدار   2019 – 2018لجنة االرشاد التربو  عضو . 3

 (.20/3/2019في  55)األمر اإلدار  لجنة استالل ترقية علمية عضو  .4

 .27/4/2017في  74. عضو لجنة علمية لمتابعة امور قسم المحاصيل حسب االمر االدار  5

 .15/1/2018في  3/1/185. ممثل التدريسيين في مجلس الجامعة حسب االمر الويار  المرقم ق/6

 .27/4/2017في  75. عضو لجنة الدراسات العليا في قسم المحاصيل حسب االمر االدار  7

 .7/8/2018في   7818ة عن منصة اريد العلمية العالمية حسب رقم كتاب المنصة . ممثل الجامع8

 2022/ 13/11ولغاية  14/11/2020ي مقرر لقسم المحاصيل من 9

 :والندوات الدورات

فـي مركـز   ثـالث اسـابي لغايـة    13/6/2011مـن    للمدة  الدورة التثهيلية لتعليم الحاسوب في    االشتراك  .1

 .جامعة بابلنية/الحاسبة االلكترو

تعريف الفالحين بمراحل النمو لمحصـول الحنطـة واهميـة كـل مرحلـة واسـتخدام الحـزم محاضر في    .2

 5/8/2020  بتاريخ  المتكاملة والتوقيتات المناسبة الضافة االسمدة لكل مرحلة من مراحل نمو الحنطة

 دائرة االرشاد والتدريب الزراعي في 

Documents/الوثائق.pdf
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 .مديرية يراعة بابلفي 18/2019-1316للمدة من  تربية وادارة محصول الحنطةمحاضر في دورة  .3

التــي أقيمــا فــي قســم  Using tenses in scientific writingفــي الــدورة العلميــة  االشــتراك. 4

 .11/12/2018بكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء بتاريخ  المحاصيل

بكليـة شـعبة الضـمان والجـودة    مـن قبـلالتي أقيمـا  تصنيف جودة المختبرات    . اإلشتراك في الدورة  5

 .27/11/2018الزراعة/جامعة القاسم الخضراء بتاريخ 

. اإلشتراك في الندوة  دور المستخلصات النباتية كبديل للحد من استعمال الكيمياويات الصـناعية أقيمـا 6

 .15/3/2018من قبل قسم المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء بتاريخ 

 في المؤتمرات: راكاإلشت

 .2012 كلية الزراعة/ جامعة كربالء/  العلمي الثتنيمؤتمر ال .1

 29/11/2018 2المؤتمر العلمي الزراعي االول لمديرية يراعة بابل .2

 

  :الدروس التي درست للطلبة

 في كلية الزراعة الدراسات العليا ت  في كلية الزراعة الدراسة األولية ت 

 تربية وتحسين نبات متقدم 1 وسكريةمحاصيل ييتية  1

  2 وراثة نبات  2

   تصميم وتحليل تجارب   3

   تربية وتحسين نبات   4

   مبادئ محاصيل حقلية  5

   إحصاءمبادئ  6

 

 طلبة الدراسات العليا األشراف على بحوث 

تقـدير بعـض المعلمـات ( المعنـون )احمـد سـعيد اإلشراف على بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير ).  1

الوراثية والتوصـيف الجزيئـي والمرهـر لـبعض أصـناف الحنطـة تحـا ثـاير مسـتويات مـن السـماد 

 . في كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء (النايتروجيني

 كتب الشكر والتقدير:

 . (19/8/2008في  13454األمر اإلدار  الخضراء )رئيس جامعة القاسم السيد شكر وتقدير من  .1

لتـدريس مـادة   .(13/10/2011في    23545)األمر اإلدار     جامعة بابلرئيس  . شكر وتقدير من السيد  2

 .القانون كليةفي  االحصاء كمحاضر

القاء محاضـرة ( 12/1/2015في   26)األمر    كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة  عميد شكر وتقدير من    .3

 وتحليلها.حول كيفية تصميم التجارب المختبرية 



4 

 

( للجهــود 21/12/2016فــي  6378)األمــر اإلدار   رئــيس جامعــة القاســمالســيد شــكر وتقــدير مــن  .4

   .المؤتمر والمتميزة في مناقشة بحوث المبذولة 

( للجهود المبذولـة 9/10/2017في    7159)األمر اإلدار     رئيس جامعة القاسمشكر وتقدير من السيد  .  5

 انتخابات األكاديميين.في المشاركة في 

( للجهــود 16/10/2017فــي  7289)األمــر اإلدار   رئــيس جامعــة القاســمشــكر وتقــدير مــن الســيد . 6

 في انجاي االعمال الموكلة اليكم.المبذولة 

 .( للجهود المبذولة 4/12/2018في  10515)األمر اإلدار  . مجلس محافرة بابل 7

 


