
 السٌرة الذاتٌة

 

 والء محمود شاكر رشٌد  الرباعً:االسم 

 13/31/3811الوالدة:تارٌخ 

 31/1/3133 تارٌخ الحصول علٌها :                                     دكتوراه     الشهادة:

 فسلجة النبات التخصص الدلٌك:                           علم النبات   :التخصص العام

 31/31/3132تارٌخ الحصول علٌه :                        مدرس مساعد    العلمً:اللمب 

 سنة 33العالً:عدد السنوات فً التعلٌم 

 الٌوجد العالً:عدد السنوات خارج التعلٌم 

 walaa.mahmood.shakir@uodiyala.edu.iq االلكترونً:البرٌد 

 32/2/3131تارٌخ الحصول علٌه :          دٌالىجامعة      البكالورٌوس:الجهة المانحة لشهادة 

 31/31/3132:تارٌخ الحصول علٌه            دٌالىجامعة         الماجستٌر:الجهة المانحة لشهادة 

  31/1/3133: تارٌخ الحصول علٌه              دٌالىجامعة       الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة 

 (.   .Zea mays L) تأثٌر مدد الري فً نمو وحاصل أصناف من الذرة الصفراء  الماجستٌر:عنوان رسالة 

) تأثٌر اضافة جسٌمات اوكسٌد وكبرٌتٌد الزنن النانوي والرش بمركب مثٌل   الدكتوراه:عنوان اطروحة 

 ومحتواه من مركب السلفورافان( . .Brassica oleracea Lالجاسمونٌت فً نمو وحاصل نبات البروكلً 

 شغلها:الوظائف التً  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظٌفة  ت

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للم  موظفة -3
 الصرفة /امانة مجلس الكلٌة

3131-3132 

جامعة كركون/كلٌة التربٌة  تدرٌسٌة  -3
للعلوم الصرفة /لسم علوم 

 الحٌاة

3132-3138 

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  تدرٌسٌة -1
الصرفة /لسم علوم  للعلوم

 الحٌاة

 ولحد اآلن -3138

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة ) الجامعة / الكلٌة /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

/ كلٌة التربٌة جامعة تكرٌت -3
 للبنات/لسم علوم الحٌاة

المرحلة األولى والثانٌة من  3112-3111
 سالبكالورٌو

/كلٌة التربٌة جامعة دٌالى -3
للعلوم الصرفة /لسم علوم 

 الحٌاة

المرحلة الثالثة والرابعة من  3118-3131
 سالبكالورٌو



جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة   -1
للعلوم الصرفة /لسم علوم 

 الحٌاة

 طالبة ماجستٌر 3132-3132
 

 

4- 

 
 

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة 
للعلوم الصرفة /لسم علوم 

 الحٌاة

 طالبة دكتوراه 3138-3133

 

 المواضٌع التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم  الكلٌة  الجامعة ت

     الٌوجد 

      

      

 

 واطارٌح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستٌر  -

عنوان الرسالة  المسم  الكلٌة  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

     الٌوجد 

      

      

 

 التً شارن فٌها  والندوات العلمٌةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعماد العنوان ت

كلٌة التربٌة للعلوم  كٌف تنشأ مشتالا  -3
 الصرفة

 3131 الماء محاضرة

كلٌة التربٌة للعلوم  نباتات العائلة الصلٌبٌة -3
 الصرفة

 3133 الماء محاضرة

كلٌة التربٌة للعلوم  األحتٌاج المائً للنبات -1
 الصرفة

 3133 الماء محاضرة

 

  والتً الامهاالدورات التً شارن فٌها  -

 السنة  مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 3133 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة كٌف تنشأ مشتالا  -3

 3133 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة طرق جمع وتجفٌف النباتات -3

 3133 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة طرق سحب الدم -1

 

  وتطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

اثر الرش بعنصر البوتاسٌوم فً   -3

 .Vicia faba Lنمو نبات البالالء
/ الدراسات مجلة جامعة كركون
 العلمٌة

3138 



3- Effect of Organic 
Fertilization with Humic 

Acid and Foliar Spraying 
with Bread Yeast Extract 
on the Growth and Yield 

of the Solanum 
Melongena L. 

ALinteri J. of Agr. Sci 2022 

3- The Allelopathic Effect Of 
The Mentha Longifolia 

Aqueous  
Extract On The 

Germination And Growth 
Of Cicer Arietinum L. 

Volatiles & Essent. Oils 2021 

تأثٌرفترات متزاٌدة من الجفاف  -4
فً نمو وتطور صنفٌن من نبات 

 الحنطة

المجلة العربٌة للعلوم ونشر 
مجلة العلوم الزراعٌة  -األبحاث

 والبٌئٌة والبٌطرٌة

3133 

2- Effect of ZnO 
Nanoparticles on the 

Content of   
Sulforaphane in Broccoli 

Plant 

Neuro Quantology 2022 

6- Effect of Spraying with 
different Concentrations 
of Methyl Jasmonate on 

the Sulforaphane 
Content of Broccoli Plant 

Neuro Quantology 2022 

 

 بها:المجالت العالمٌة التً لام بالنشر  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة 

مجلة جامعة  -3
كركون/ الدراسات 

 العلمٌة

اثر الرش بعنصر  العراق
البوتاسٌوم فً نمو 

 Viciaنبات البالالء
faba L. 

3 3138 

3- ALinteri J. of 
Agr. Sci 

 Effect of تركٌا
Organic 

Fertilization 
with Humic 
Acid and Foliar 

Spraying 
with Bread 
Yeast Extract 
on the Growth 
and Yield of 

the Solanum 
Melongena L. 

37 2022 



3- Volatiles & 
Essent. Oils 

 The تركٌا
Allelopathic 

Effect Of The 
Mentha 

Longifolia 
Aqueous  

Extract On The 
Germination 

And Growth Of 
Cicer 

Arietinum L. 

8 2021 

المجلة العربٌة  -4
للعلوم ونشر 

مجلة  -األبحاث
العلوم الزراعٌة 

والبٌئٌة 
 والبٌطرٌة

تأثٌرفترات متزاٌدة  فلسطٌن
من الجفاف فً نمو 
وتطور صنفٌن من 

 نبات الحنطة

3 3133 

2- Neuro 
Quantology 

 Effect of ZnO تركٌا
Nanoparticles 

on the Content 
of   

Sulforaphane 
in Broccoli 

Plant 

5 2022 

6- Neuro 
Quantology 

 Effect of تركٌا
Spraying with 

different 
Concentrations 

of Methyl 
Jasmonate on 

the 
Sulforaphane 

Content of 
Broccoli Plant 

5 2022 

 

 والدولٌةالمحلٌة  والجمعٌات العلمٌةعضوٌة الهٌئات  -

ما زال عضواا /  تارٌخ االنتساب   دولٌة -محلٌة  اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

     الٌوجد 

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تمدٌرٌة  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

 السنة عنوان النشاط او  الجهة المانحة  ما حصل علٌه نوع النشاط او  ت



شهادات  –)جوائز  االبداع
كتب  –تمدٌرٌة 

 شكر(

 االبداع

المساهمة فً  -3
 األشراف على 

 األنتخابات

المساهمة فً  من رئٌس الوزراء كتاب شكر 
 األشراف على 

 األنتخابات

3133 

حصول على  -3
 الدكتوراه

رئاسة جامعة  شهادة تمدٌرٌة
 دٌالى

حصول على 
 الدكتوراه

3133 

المساهمة فً  -1
عام انجاح ال

 الدراسً

المساهمة فً  وزٌر التعلٌم العالً كتب شكر
انجاح العام 

 الدراسً

3131-3133 

المساهمة فً سٌر   -4
 العملٌة التعلٌمٌة

العدٌد من كتب 
 شكر

رئاسة الجامعة 
 وعمادة الكلٌة

المساهمة فً 
سٌر العملٌة 

 التعلٌمٌة

 لسنوات متعددة

 

  والترجمةالتألٌف  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

     الٌوجد 

      

      

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة -3

3-  

 

 لمساهمات فً خدمة المجتمعا -

 بحوث تطبٌمٌة -3

 أعمال تطوعٌة -3


