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             يـد القيسـدي ضمـور مهـالدكت
 

 1/7/1591 العراق محل وتاريخ الوالدة:

 

 mahdialkaisey@yahoo.com :كترونياإللالبريد 

 

 + 519 5771591779 موبايل:

        

 المؤهالت العلمية: 

 1571لية الزراعة، جامعة البصرة، العراق/ بكالوريوس/ صناعات غذائية وألبان، ك  

  /1511دكتوراه/ قسم الكيمياء، جامعة أبردين، بريطانيا. 
 

 :األطروحةعنوان 

Al-Kaisey, M.T. (1988). Structural Studies of the Polysaccharides of 

Lupin Seeds in Relation to Germination. Ph. D. Thesis. Chemistry 

Department, University of Aberdeen, U.K. 

 

 العمل: أماكن
 

  1571تموز/دائرة البحوث الزراعية والبايولوجية، منظمة الطاقة الذرية العراقية من 

 .1779/أيلولولغاية 

  1777/أيلولولغاية  1779تشرين أول/ والتكنولوجيا منوزارة العلوم 

 1/1/1715 التقاعد بتاريخ ةغايـول 11/5/1777 ن تاريخة مــزراعـوزارة الل فني ـوكي. 

 ن.آللغاية امستمر  7/9/1715 ن تاريخد( مـمستشار وزارة الزراعة )عـق 
 

  :النشر العلمي
 

  بحث في مجالت علمية محلية وعربية وأجنبية (119)نشـر.  

 

 براءة االختراع:

باالشتراك مع الدكتور صالح هادي خلف والدكتور رشيد محجوب مصلح حصلنا على  •

الموسومة: إنتاج وبلورة  11/11/1771في  9111االختراع العراقية المرقمة  براءة

الصادرة  Saccharomyces cerevisiaeسكر التريهالوز من سالالت محلية للخميرة 

 من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، العراق.

 

 على طلبة الدراسات العليا:اإلشـراف 

 .دبلوم عالي( 1ماجستير و 19دكتوراه و 19بواقع ) ،الب( ط95علـى )انجزنا االشراف  

 

  التاليف والترجمة:

ترجمة كتاب "السموم الفطرية في الفواكه والخضر"، باالشتراك مع الدكتور اسماعيل   

 .911( عـدد الصفحات 1711ابراهيم الياسري، وزارة الزراعة/ جمهوية العراق، )
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 الدراسات:
 

اء زراعتها ومكوناتها الكيميائية والمواد الفعالة فيها وتطبيقاتها دراسات عن الحبة السود -1

الدوائية والغذائية والبايولوجية، اعداد: جبار فرحان عبدالرزاق المعاضيدي، مهدي ضمد 

القيسي، اسماعيل كاظم شبر، خالد محمد دهام وأوس هالل جاسم العاني. دائرة البحوث 

 .11/1/1771ة الذرية العراقية، الزراعية والبايولوجية، منظمة الطاق

واقع الصناعات الغذائية بالقطر وسبل (. 1779مهدي ضمد القيسي وسعود رشيد العاني ) -1

، ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي االول االرتقاء بها بغية الوصول الى امن غذائي وطني

البحث العلمي/ مركز يم العالي وعل"االمن الغذائي وحماية حقوق المستهلك العراق" وزارة الت

 .11/9/1779-19بحوث السوق وحماية المستهلك، بغداد، 

فاق استخدام النباتات ومستخلصاتها كمضافات غذائية طبيعية آ(. 1771مهدي ضمد القيسي ) -9

 الثانيورقة مقدمة في المؤتمر العلمي  بديالً عن المضافات الكيميائية للحد من الغش الغذائي،

يم العالي والبحث علوحماية حقوق المستهلك" وزارة التصناعي والخدمي الغش التجاري وال"

  .11/9/1771-19العلمي/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، بغداد، 

المدير التنفيذي لــــ "دراســة وتقييم التلوث األشـعاعي والكيميائي والميكروبي لمواقع  -9

رة الموارد المائيـة/ مركـز أنعـاش االهـوار، األهـوار العراقيـة"، جمهوريـة العـراق/ وزا

الجهـة المنفـذة: وزارة العلـوم والتكنولوجيا/ مكتب االستشارات العلمية والفنية، بغــداد، 

، وعدد صفحات الجزء الثاني/ 157. الدراسة بجزئين )عدد صفحات الجزء االول 1771

 صفحة(. 177مالحق الدراسة 

ــة عمــل وزارة الزراعـة )تحـديات القطــاع الـزراعي في ورقعداد إمساهم رئيس في  -9

"مؤتمـر النهـوض بالقطــاع الــزراعي واألروائي فـي المحافظـــات"  ألقيتها فيالعـراق( 

 17/11/1775-11رئاســـة مجلـس الــوزراء/ اللجنــة العليــا للمبـادرة الـزراعيــة، بغــداد 

داد: مهدي ـعإسياسات الدعم الحكومي واالثار المترتبة على تنمية قطاع النخيل والتمور.  -1

 . 1719ضمد القيسي وثريا صادق الحكاك. وزارة الزراعة، 

التحديات والحلول. ورقة عمل وزارة  -القطاع الزراعي رافد كبير لتنويع االقتصاد العراقي -7

ة تطوير القطاع الخاص" برعاية مجلس الوزراء/ استراتيجي إطالقالزراعة الى "مؤتمر 

 .11/1/1719 بتاريخ هيئة المستشارين، بغداد/ فندق الرشيد،

د ـالقطــاع الــزراعـي فــي العــراق وســـبل النهــوض، ورقة مقدمة في ندوة "العراق ما بع -1

كـز في مـر 97/17/1711داعش: التحديات والخيارات المتاحة" التي عقدت بتاريخ 

 .النهـرين للـدراسـات االسـتراتيجيـة فـي بغـــداد، ونشـرت فـي شـــبكة االقتصاديين العراقيين

دور القطـاع الزراعي في تعظيم الموارد، ورقة مقدمة في ورشة عمل حـول "توجهـات  -5

ة لمجلـس تعظيـم مـوارد الـدولـة" نظمهـا منتدى بغـداد االقتصـادي بالتعاون مـع األمانـة العامـ

 .1/1/1717 بتاريخ الوزراء في قاعـة فنـدق بغــداد،

 بتاريخ تحذير من شحة مائية متوقعة، ورقة مقدمة الى وزارة الموارد المائية -17

17/1/1711. 

قدمت في حلقة رؤيا مستقبلية لتعزيز االيرادات المائية وتطوير القطاع الزراعي في العراق،  -11

 .9/1/1715عراقي لالصالح االقتصادي/ بغداد بتاريخ نقاشية اقامها المعهد ال

ألـقيت في المؤتمـر العلمـي ، تنميــة وتطـويـــر منطقـــة االهــــوار فـي جنــوب العـــراق -11

 .في محافظـة ذي قـار 19/9/1715-11للفتـرة مـن  الـدولي األول لجامـوس ما بين النهـرين

مور. قدمت في الحلقة النقاشية بعنوان )تسويق التمور سبل النهوض بقطاع النخيل والت -19

العراقية بين الواقع والطموح( أقامتها لجنة الزراعة والمياه واالهوار النيابية بتاريخ 

19/9/1715. 

دور القطــاع الــزراعـي في التنميـة المسـتدامـة بالعـراق، ورقــة مقـدمـة الى مكتب رئيس  -19

 11/7/1715 ، بتاريخالوزراء
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حماية المنتج الزراعي المحلي ضمانة لخلق تنميـة مسـتدامـة بالعـراق، ورقة مقدمة الى  -19

 . 11/5/1715رئاسة الوزراء/ المجلس الوزاري لالقتصاد، بتاريخ 

لقيت في االجتماع "، اسبل النهوض بالقطاع الزراعي لخلق تنميـة مسـتدامـة  في العـراق" -11

الطالق  11/9/1717برئاسة السيد وزير التخطيط بتاريخ الوزاري عالي المستوى 

 .(1711-1717)المشروع الوطني لألمن الغذائي في العراق 

ستراتيجية شاملة  دراسة واقع قطاع النخيل ودعم المنتوج المحلي من التمور وتقديم خطة" -17

لة باألمر اعدت من قبل اللجنة المشك "،ومتكاملة لما يسهم للنهوض بهذا القطاع ودعمه

الدكتور حسين علي جابر الواسطي/  وعضوية كل من:تنا برئاس 1717 لسنة  (19)الديواني 

السيد سرمد طه سعيد/ مدير عام الشركة العامة ، والمستشار الزراعي/ هيئة المستشارين

السيد رشاد خضير وحيد/ المكلف ، والتجارة للمعارض والخدمات التجارية العراقية/ وزارة

السيد محمد غازي سعدون/ المدير ، وأعمال الدائرة االقتصادية وكالة/ وزارة الماليةبتمشية 

 المفوض للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور.

 

 :المشاركة بالمؤتمرات

 مؤتمر. (99)مشارك بالقاء بحوث وحضور عدد من المؤتمرات المحلية والعالمية يتجاوز         

 

 :العلمية الجمعياتالنقابات و عضوية

 .1571منذ عام  عضو نقابة المهندسين الزراعيين العراقية -1

 .1517عضو جمعية علوم وتكنولوجيا الغذاء العراقية منذ عام  -1

 .1511عضو جمعية المايكروبايولوجيين العراقية منذ عام  -9

 .1515عضو نقابة الكيميائيين العراقية منذ عام  -9

 .1779ذية وسالمة الغذاء منذ عام لجمعية العراقية للتغاعضو  -9
 


