بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
 الدكتور كامل مطشر مالح غايب الجبوري
 تولد 1960 :
 الجنسية  :عراقي
 الديانة  :مسلم
الشهادات االكاديمية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام  ، 1983-82كلية الزراعة –
جامعة صالح الدين/العراق (المتفوق االول على الكلية).
 حاصل على شهادة الماجستير في (تغذية ونوعية النبات)  ،كلية الزراعة – جامعة
صالح الدين /العراق.
 حاصل على شهادة الدكتوراه في ( فسيولوجيا النبات ) في  24اب  ، 2002كلية
الزراعة –جامعة بغداد/العراق.






التخصص العام  :نبات عام
التخصص الدقيق  :فسيولوجيا النبات
اللقب العلمي :أستاذ
تأريخ الحصول على اللقب العلمي 19 :آذار . 2012

التأريخ الوظيفي :
ــــــــــــــــــــــــ
 تدريسي في كلية الزراعة – جامعة تكريت من 2نيسان 1994ولغاية ايلول . 2006
 تدريسي في كلية العلوم – جامعة بغداد من ايلول  2006ولغاية اب . 2011
 تدريسي في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا من اب 2011
ولحد االن
المهام المكلف بها:
ــــــــــــــــــــــــــــ
تدريس طلبة الدراسات االولية وطلبة الدراسات العليا والقيام بالبحث العلمي .
المواقع االدارية :
ـــــــــــــــــــــــ
 عضو مجلس قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة – جامعة تكريت .
 عضو مجلس قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة – جامعة تكريت .
 عضو اللجنة العلمية في قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة – جامعة تكريت .
 عضو لجنة الترقيات /كلية الزراعة – جامعة تكريت .
 مقرر مجلس قسم علوم الحياة /كلية العلوم – جامعة بغداد.
 عضو لجنة الدراسات العليا في قسم علوم الحياة /كلية العلوم – جامعة بغداد .
 مقرر الدراسات العليا في قسم علوم الحياة /كلية العلوم – جامعة بغداد .
 مسئول الشؤون العلمية في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا
– جامعة بغداد.
 عضو اللجنة العلمية في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا –
جامعة بغداد.
 عضو لجنة تحديث المناهج في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا – جامعة بغداد.
 مقرر مجلس معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات العليا .
 مسئول اإلرشاد التربوي في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا – جامعة بغداد.
 مسئول لجنة التعليم المستمر في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا– جامعة بغداد.
 معاون العميد للشؤون العلمية واإلدارية وكالــة /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات
اإلحيائية للدراسات العليا– جامعة بغداد.
 مسؤول وحدة امانة مجلس معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا– جامعة بغداد.

 رئيس لجنة الترقيات العلمية في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا– جامعة بغداد.
 رئيس فرع الهندسة الوراثية  -معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات
العليا– جامعة بغداد.
المؤتمرات والندوات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشاركة في المؤتمرات والندوات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤتمر القطري لالنتاج النباتي – جامعة تكريت للفترة  25- 24كانون االول . 2002
 مقرر اللجنة الساندة في المؤتمر الدولي االول للهندسة الوراثية تشرين الثاني 2011
 المؤتمر العلمي الثاني البحث العلمي ..اساس التنمية الشاملة في صحراء العراق -24
 ، 2013/4/26مركز دراسات الصحراء – جامعة االنبار .
 مؤتمر التكنولوجيا الحيوية في العراق – مركز النهرين للدراسات االستراتيجية 9-7
ايار  2013بغداد – العراق .
 عضو اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الوراثية  16-15تشرين
األول  .2014معهد الهندسة الوراثية – جامعة بغداد.
 الندوة العلمية (التشخيص الجزيئي للمسببات المرضية) 14اذار  2016معهد الهندسة
الوراثية -جامعة بغداد.
 المؤتمر العلمي الطالبي االول  1حزيران  2016معهد الهندسة الوراثية -جامعة بغداد.
 الملتقى االكاديمي لمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .االربعاء 9
تشرين الثاني 2016
 حضور المؤتمرات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حضور المؤتمر الذي عقد في كلية العلوم – جامعة بغداد .
حضور الندوات :
ـــــــــــــــــــــــــ







ندوة (التقنيات االحيائية ) كلية العلوم – جامعة النهرين .
ندوة (المعاشب وبنوك الجينات كنوز العراق ) للفترة  31- 29اذار  2011وزارة
الزراعة .
ندوة السالمة واالمان الكيميائي /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات
العليا اذار . 2011
ندوة (واقع السل في االنسان والحيوان في العراق)  19نيسان . 2011
ندوة (التحسين الوراثي للنبات باستخدام تقانة زراعة االنسجة النباتية ) / 27نيسان
. 2011
ندوة تذليل الصعوبات التي يعاني منها اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  10ايار
. 2012





















الورشة العلمية االولى (المعاشب وبنوك الجينات كنوز العراق المتجددة ) 30-29
نيسان  2012وزارة الزراعة  /الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور.
ورشة العمل االولى (لنبدأ دراسة االصول الوراثية وتطبيقاتها العدلية في العراق )-14
 16ايار  2012جامعة النهرين /مركز النهرين للتدريب على بصمة الحامض النووي
العدلي .
ندوة تقانة التصوير ثالثي االبعاد  2011/10/29معهد الهندسة الوراثية .
ندوة الحقيقة من حقائق ضمان الجودة  2011/12/27معهد الهندسة الوراثية .
ندوة البصمة الوراثية والمجتمع  2012/6/6معهد الهندسة الوراثية.
ندوة واقع زراعة االنسجة النباتية في العراق وسبل النهوض بها تشرين الثاني 2012
معهد الهندسة الوراثية.
ندوة تطبيقات النانوتكنولوجي في الهندسة الوراثية كانون االول  2012معهد الهندسة
الوراثية.
ندوة الخاليا الجذعية وتطبيقاتها العالجية تشرين الثاني  2012مركز بحوث التقنيات
االحيائية – جامعة النهرين .
ندوة االغذية المعدلة وراثيا فوائدها ومخاطرها 18شباط  2013مركز بحوث التقنيات
االحيائية – جامعة النهرين .
ندوة البصمة الوراثية في خدمة المجتمع  12-اذار  2013معهد الهندسة الوراثية.
ندوة جامعة بغداد امتداد لعلوم الرافدين العريقة(احتفالية بغداد عاصمة الثقافة
العربية) 20-اذار  2013معهد الهندسة الوراثية -جامعة بغداد.
ندوة انتاج الوقود الحيوي  31.تشرين االول  2013معهد الهندسة الوراثية.
ندوة حقوق االنسان والتغيير في المنطقة العربية  :المقدمات والنتائج)  17اذار 2014
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية – جامعة بغداد.
ندوة (استخدام التقنيات النووية في تربية وتحسين النبات)  20اذار  2014معهد
الهندسة الوراثية.
ندوة (الموروث اللغوي والحضاري القوام بالد الرافدين)  20نيسان  2014معهد
الهندسة الوراثية.
ندوة (كنوز الثروة النباتية الملحية في العراق)  29-28ايار  2014كلية العلوم للبنات
–جامعة بغداد .
ندوة (افاق التعاون العلمي بين المراكز البحثية والمؤسسات الخدمية في مجال الفحص
الجنائي)  11تشرين الثاني  2014مركز الدنا العدلي – جامعة النهرين.
ندوة (نحو استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات)  20ايار  2015مركز بحوث السوق
–جامعة بغداد.
ندوة (المعلوماتية الحياتية واهميتها في تطوير االبحاث البايولوجية والطبية)  28اذار
2016

الدورات وورش العمل
 ورشة العمل حول استخدام البرامجيات االحصائية ( )GenStatلتحليل
البيانات.واستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل لعرض البيانات والرسوم البيانية 29
ايار  2014معهد الهندسة الوراثية.

 دورة(اساسيات تتابع القواعد النتروجينية) للفترة من  2015/12/24-20مركز الدنا
العدلي – جامعة النهرين.
الخبرات التدريسية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمت خالل العمل في الجامعات بتدريس المواد االتية :
المواضيع التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات االولية :
 -1النبات العام
 -2فسيولوجيا النبات
 -3تصميم و تحليل تجارب
 -4النباتات الزيتية
 -5النباتات الحبوبية
 -6نباتات األلياف
 -7النباتات البقولية
 -8نباتات األعالف و المراعي
 -9الباتات السكرية
ري و بزل
-10
مشروع بحث
-11
المواضيع التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

فسيولوجيا النبات المتقدم
فسيولوجيا الشد البيئي
منظمات النمو النباتية المتقدم
فسيولوجيا المحاصيل المتقدم
مواضيع خاصة في تحليل نمو النبات
طرق واخالقيات البحث العلمي
اساسيات االحياء الجزيئي للنبات
االحياء الجزيئي للنبات المتقدم
مصادر النبات الوراثية

اللجان العلمية:
ـــــــــــــــــــــ
شاركت في اللجان العلمية لالمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه ومناقشة عدد من طلبة
الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه .
االشراف على طلبة الدراسات العليا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشرفت على عدد من طلبة الدراسات العليا (دبلوم عالي  ،ماجستير  ،دكتوراه).

التقويم العلمي
تقويم العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وتقويم العديد من البحوث في المجالت
العراقية والمجالت عالمية.
كتب الشكر والتقدير:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حصلت على عدد من كتب الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وعمداء الكليات
البحوث العلمية المنشورة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1استجابة الذرة الصفراء للسماد النتروجيني والفوسفاتي في شمال العراق .المجلة
العراقية للعلوم الزراعية (زانكو) .)1988 ( 6
2تأثير النتروجين والفسفور على الحاصل ومكوناته للذرة الصفراء صنف
نيليوم .مجلة العلوم الزراعية العراقية. )1989(344-311 :)1(30 ،
 -3تأثير البنتونايت والمادة العضوية على حاصل زهرة الشمس ومكوناته .
مجلة جامعة تكريت .)1998( 76-67 :)1(1،
 -4تأثير البتيومين واليورسول على المحتوى الرطوبي للتربة ونمو النبات في الترب
الجبسية .مجلة جامعة تكريت .127)1998( -118 :)1(1 ،
 -5دور اليورسول والبيتومين في تقليل التعرية والتبخر في الترب الجبسية.
مجلة جامعة تكريت.)1998( 18 -7 :)1(1 ،
 -6تأثير مواعيد وطرق الزراعة على النمو ،حاصل العدس ومكوناته (Lentilla
) lensفي الترب الجبسية .مجلة جامعة تكريت:)1(1 ،
.)1998( 103- 91
 -7تأثير عدد النباتات في الجورة ومسافات الزراعة بين الجور على حاصل
الباقالء ومكوناته ) . (Vicia faba L.مجلة جامعة تكريت:)6( 1 ،
.)2001( 83-74
 -8تأثير الفسفور والمسافة بين الجور في نمو و حاصل بذور الباقالء
ومكوناته .مجلة جامعة تكريت.)2001( 20-10 :)6(1 ،
 -9تأثير التسميد النتروجيني والكثافة النباتية على حاصل القطن ومكوناته .
مجلة جامعة تكريت.)2001( 37 -27 :)3(1،
 -10تأثير مواعيد الزراعة في حاصل زهرة الشمس ومكوناته في شمال
العراق  .مجلة الزراعة العراقية.)2002( 23-17 :)8(7 ،
 -11تأثير نظام التعاقب المحصولي في نمو وحاصل حبوب الحنطة صنف شام. 6-
مجلة جامعة تكريت  . )2003( 77 -70 :)4(3،وقائع المؤتمر القطري
لالنتاج النباتي (المحاصيل).
 -12تأثير اضافة النتروجين والفسفور في الحاصل ومكوناته لمحصول زهرة الشمس
) . )Helianthus annuus L.مجلة جامعة تكريت122-114 :)1(5 ،
(. )2005
 -13االحتياج المائي لمحصول الذرة الصفراء ) (Zea mays L.في زراعة العروة
الخريفية لوسط العراق تحت الري الكامل والناقص .مجلة دراسات العلوم

الزراعية  )2005( 323-315 :)3(32 ،االردن.
 -14أستجابة حاصل الذرة الصفراء ) (Zea mays L.لمواعيد الري بالرش والكثافة
النباتية .مجلة االستثمار الزراعي – الهيئة العربية لالستثمار واالنماء
الزراعي  -السودان . )2005( 69- 64: 3 .
 – 15تقدير كفاءة البناء الضوئي لمحصول الذرة الصفراء) (Zea mays L.تحت
ظروف الري الناقص وتغطية التربة .مجلة جامعة تكريت-123 :)1(5 ،
.)2005( 136
 -16تأثير نوعية مياه الري في نمو وحاصل سبعة أصناف من الجنطة (Triticum
) aestivum L.تحت ظروف الري التكميلي بطريقة الرش.
مجلة جامعة تكريت.)2005( 139-123 :)2(5،
 -17االحتياج المائي لمحصول زهرة الشمس تحت ظروف الشد المائي لوسط العراق.
مجلة العلوم الزراعية العراقية.)2004( 8-1 :)4(35،
 -18تقسية بذور زهرة الشمس بمنظمات النمو النباتية لتحمل الجفاف .مجلة العلوم
الزراعية العراقية .)2004( 108-103 :)1(35 ،
 -19سلوك جذور نبات زهرة الشمس تحت ظروف التطويع لتحمل الجفاف .مجلة
الفتح .)2006( 190-169 :26،
 -20دراسة التغيرات في االوزان الرطبة والجافة لنباتات زهرة الشمس تحت ظروف
التطويع لتحمل الجفاف -1 :الجذور .مجلة جامعة تكريت -159 :)3(6 ،
.)2006(170
 -21دراسة التغيرات في االوزان الرطبة والجافة لنباتات زهرة الشمس تحت ظروف
التطويع لتحمل الجفاف -2 :السيقان .مجلة جامعة تكريت -126 :)1(7 ،
.)2007(134
 -22دراسة التغيرات في االوزان الرطبة والجافة لنباتات زهرة الشمس تحت ظروف
التطويع لتحمل الجفاف -3 :االوراق .مجلة جامعة تكريت 135 :)1(7 ،
.)2007(142 -23دراسة التغيرات في االوزان الرطبة والجافة لنباتات زهرة الشمس تحت ظروف
التطويع لتحمل الجفاف -4 :االقراص .مجلة جامعة تكريت 171 :)3(6 ،
.)2006(178 -24دراسة التغيرات في االوزان الرطبة والجافة لنباتات زهرة الشمس تحت ظروف
التطويع لتحمل الجفاف -5 :النبات الكامل .مجلة جامعة تكريت -76 :)2(7 ،
.)2007(86
 -25تأثير معامالت نقع البذور وفترات خزنها في نمو وحاصل زهرة الشمس .
) .) Helianthus annuus L.مجلة جامعة تكريت 86 -76 :)2(8 ،
(.)2008
 -26دراسة التغيرات في المحتوى الرطوبي لنبات زهرة الشمس تحت ظروف التطويع
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