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 األكاديمي -التحصيل العلمي:

 

 الشهادات                       السنةالنظامي                  التعليم-1

 العلوم العامة ادبلوم                  1591بعقوبة                            ثانوية-1

 /بستنهعامه زراعه-بكالوريوس              1591جامعة القاهرة       \الزراعة  كلية-1

 الصناعات الغذائية-ماجستير            1513جامعه جورجيا \ األغذية تكنولوجيا-3

  علوم األغذية-ةكتوراد              1511جامعه جورجيا \ األغذيةعلوم  قسم-4

 

 الغير نظامي التعليم-9
 عام اقتصاد- دبلوم-سنه واحده       1594     األمريكيةالجامعة  \االقتصاد قسم-1

 القاهرة  

  زراعيةأشهر دبلوم تقيم مشاريع  3    1511واشنطن العاصمة      \دولي ال البنك-1

 شهر دبلوم إرشاد زراعي 1     1513           سويسرة \الزراعي  المعهد-3

  وتسويقتعبئه  دبلوم أشهر US .AID 1519     1 األميركيةالتنمية  وكالة-4

 

  

 

 -األلقاب العلمية:
 .بغداد جامعة-غذائية  صناعات-مساعد  أستاذ-1

 .البحث العلمي العراقي مجلس-علمي أقدم  باحث-1

 العراقية.المهندسين الزراعيين  نقابة-استشاريينرئيس -3
 

 

 

 -والتمور: الخبرة في مجال النخيل 
 

 –جورجيا  جامعة-عات الغذائية متطلبات التخرج لنيل درجة الماجستير من قسم الصنا 1513الماجستير  أطروحة-1

 الواليات المتحده االميركيه.ألموسوم:

 ."التمور العراقية صنفي الساير والزهديالسكريات والمواد الملونة في أصناف "

Sugars And Colorant Compounds In Iraqi Dates ;Zahdi &Sayer .”" 

 
 



 بحثا في مجاالت الزراعه والغذاء والنخيل والتمور. 96نشر واصدار اكثر من  -األبحاث: 

 
 مختلفه.دراسه في مجال النخيل والتمر ومواضيع زراعيه  51الدراسات: نشر واصدار 

. 

 إدارة النشر العلمي"" 

 .1519-1511جامعة بغداد  \كليه الزراعة  \تحرير مجلة العلوم الزراعية  رئيس-1

مركز البحوث الزراعية والموارد  BN 1591-1595 1111341119تحرير مجلة الزراعة والموارد المائية  رئيس-1

 بغداد-البحث العلمي  مجلس-المائية 

- 1599المركز اإلقليمي للنخيل والتمور للشرق األدنى وشمال إفريقيا  مشروع-التمرتحرير مجلة نخلة  رئيس-3

1595. 

 .1551- 1591الزراعة العراقية  وزارة-الزراعة العراقية مجلة هيئه تحرير  عضو-4

 .1551- 1551العربي للصناعات الغذائية  االتحاد-هيئة تحرير مجلة الصناعات الغذائية  عضو-9

 

 

 

 -التدريبية: الخبرة 

 
 تدريبه في سكريات التمور. دوره-1

 تدريبه في تبريد وتجميد الرطب والتمور. دوره-1

 تدريبه في تقنيات صناعة وتعبئة التمور. دوره-3

 تدريبه في إنتاج وتصنيع التمور. دوره-4

 تدريبه في مكننة عمليات خدمة النخيل. دوره-9

 

 -التعليمية:الخبرة  -:˝اوال
 جامعة بغداد. -الزراعة  كلية-متقدم في قسم الصناعات الغذائية  \الجني  دما بع تقنياتمادة  تدريس-1

 متقدم \مادة الصناعات التحويلية للتمور  تدريس-1

 على أطروحات ماجستير. اإلشراف-3

    

 :إنشاء وتشغيل الخبره العمليه :-˝:ثانيا
 جامعه بغداد. \كلية الزراعة  \للفواكه والخضروات  مصنع تعليب تدريبي  -1

 جامعه بغداد. \كلية الزراعة  \ومنتجاتها  لأللبانالتدريبي  المصنع-1

د الموار \مركز البحوث الزراعية  \مجلس البحث العلمي  \على المصنع التجريبي لسكريات التمور  اإلشراف-3

 وتشغيله.المائية.

 

 

 

 -الخدمة:
 .1511 -1599رئيس شعبة تعبئه الفواكه والخضروات  -بغداد  -الزعفرانية  - ألبستنهتجارب  محطة-م زراعي  -1

 .1515-1519بغداد  جامعة-الزراعة  كلية-الصناعات الغذائية  قسم- مدرس-1

 .1511- 1515الزراعة  كلية-قسم الصناعات الغذائية  رئيس-3

 .1519-1511جامعة بغداد الزراعة كلية  عميد-4

 .1515-1511 روما-العراق الدائم لدى منظمة الفاو  ممثل-9

 .البحث العلمي.  مجلس-المائية الموارد و مدير عام البحوث الزراعية 1-1591-1595

 جامعة بغداد.-كلية الزراعةمن  تقاعد-1551

 على مشاريع زراعية خاصة. إشراف: 1551-1554



 .1554 بغداد-الفاوخبير في مكتب منظمة  1554-1559

 .1551بيت الخبرة العراقي  مكتب في أغذية- مياه-خبير زراعه 

 .1559-1551 العربيةجامعة الدول  \استشاري تمور في االتحاد العربي للصناعات الغذائية 

 1111- 1559االمارات العربية المتحدة –العين  –بالساد للتمور اإلمارات مصنع-نتاج اإلمدير 

 1111- 1111 \-لشركة الفوعة للنخيل والتمور  ومعاون المدير العام.

 .1111- 1111والتمور  استشاري شركة الفوعة لتنمية النخيل

 .1115- 1111العربية المتحدة  اإلمارات-العين -فونكس لالستشارات الزراعية  مكتب-مستثمري واستشار

 متقاعد حاليا.

 

 : 11091-9113المشاريع والدراسات واالستشارات المنفذة من عام 

 

دراسة جدوى فنيه القامة مصنع تمور في والية ديره اسماعيل خان في باكستان لصالح المجلس الباكستاني لتنمية -1

 (.(PHDEBالصادرات البستانية 

 

 الشركة المتحدة للتنمية. حدراسة جدوى اقتصاديه وفنيه إلقامة مصنع تعبئة تمور في دولة الكويت. لصال-9

 

 دراستين جدوى اقتصاديه وفنيه لصالح مؤسسة اوقاف الراجحي. في المملكة العربية السعودية.-9

 

اعداد دراسة جدوى وتنقيذ وتشغيل مصنع متكامل لتعبئة وتصنيع التمور في منطقة الوفرة لصالح شركة سعف -5

 إلنتاج وتصنيع التمور )شركه مساهمه(. في دولة الكويت.

 

 دولة قطر. –تقييم واشراف على مصنع البلديه في الدوحة  اعداد دراسة-1

  

 اعداد ثالث دراسات جدوى اقتصاديه وفنيه لصالح مستثمرين وكبار مزارعين نخيل في االمارات العربية المتحدة.-6

 

 اعداد دراستين واالشراف على تنفيذ وتشغيل مصنعين للشيوخ في امارة ابو ظبي -3

 

 اد دراسة تسويقيه لمجمع صناعي للتمور ومخلفات النخيل لصالح حكومة االمارات.المشاركه الفنية بإعد-0

 

رئيس فريق اعداد دراسة الجدوى االقتصادية والفنية لتصنيع التمور ومشتقاته لصالح وزارة الزراعة والثروة -3

 السمكية في سلطنة عمان.

 

تشغيل مصنع التمور الخاص به في احدى االشراف على مزارع السلطان قابوس الخاصة وتطويرها ونصب و-11

 منطقة ثمريت جنوب السلطنة.  –المزارع السلطانية في محافظة ظفار 

 

محافظة مطروح في مصر بتمويل من حكومة –ـ تأهيل وتطوير وتشغيل مصنع سيوة الحكومي في واحة سيوة -11

 ابوا ظبي )جائزة خليفه لنخيل التمر(

 

صنعين في الواحات البحرية جنوب القاهرة واخر في محافظة اسوان. بتمويل من اعداد دراستي جدوى إلقامة م-19

 حكومة ابو ظبي )جائزة خليفه لنخيل التمر(.

 

طيب هللا ثراه "في عموم االمارات “تقييم شامل لمزارع النخيل العائدة للمرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان -19

 ومنطقة الخليج.

 



مهرجان ليوا للرطب وامارة عجمان ومهرجان )لنخيل التمر في االمارات العربية المتحدة  عقود تنظيم مهرجانات-15

-الظفرة ومهرجان الوثبة وفي مصر مهرجان التمور المصرية الدولي في واحة سيوة ومهرجان التمور األردنية 

 عمان.
 

 ولحد االن. 1315عضو اللجنة العلمية لجائزة خليفه لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. -11

 
 

 - والدولية:الخبرات اإلقليمية 

 
 .1519 بغداد-والتمورلمؤتمر منظمة الفاو للنخيل   التحضيرية اللجنة  عضو-1

 .1551و 1591والثاني للنخيل والتمور  األولللمؤتمر العربي للنخيل والتمور  التحضيريةاللجنة  عضو-1

˝ قياإفريوشمال  األدنىللنخيل والتمور للشرق  اإلقليميوثيقة مشروع المركز  إلعداد \فريق منظمة الفاو عضو-3

.1511. 

وثيقة مشروع  دإلعدا ((IFADوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  (UNDP)المتحدة األممفريق برنامج  عضو-4

 1595شبكة بحوث النخيل والتمور في الوطن العربي. 

 .1554فريق إعداد الدراسة االقتصادية إلنتاج وتسويق التمور في األقطار العربية  رئيس-9

والخضروات المجففة من هيئة دستور مواصفات األغذية  للفواكهاللجنة الفرعية لوضع معايير الجودة  رئيس-1

CODEX) -)  واشنطن- 1519الصحة العالمية  منظمة-الفاو. 

 .-Geneva) روما.-1591-1519ائية رئيس هيئة لمواصفات الغذ نائب-1

 واشنطن. 1591-1519لجنة إعداد مواصفات التمور  عضو-9

 وعضو المجلس التنفيذي للصندوق..IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  إلنشاءاللجنة التحضيرية  عضو-5

لمجموعة الدولية االستشارية الفنية ل للجنة( وWFP) الغذائية المساعدات-ذائي الغ األمن-اللجان الدولية  عضو-11

  .CGIAR))الزراعية  للبحوث

 (.EAOAD)التمور الصندوق العربي لدعم تصدير  إلنشاءاللجنة التحضيرية  عضو-11

 .1599- 1515 إفريقياوشمال  األدنىلبحوث النخيل والتمور للشرق  اإلقليميالمرادف للمركز  المدير-11

 ( DPGNالحصاد والتسويق في الشبكة الدولية للنخيل والتمور ) دما بع قنيةالفرعية لت فريق اللجنة رئيس-13

 لحد االن.      

 لحد االن. (GCC)عضو اللجنة االستشارية لقطاع النخيل والتمور لدول مجلس التعاون الخليجي -14

 

     

 

 

 -الزيارات: 
 

ومعاهد ومدارس  أغذيةومصانع  أبحاثمحطة تجارب ومشاريع زراعية تنموية ومراكز  11من  أكثر زيارة-1

 ودولي في مجال البحث والتنمية الزراعية. إقليميوجامعات زراعية رائده دوليه 

عدد كبير من محطات التجارب والمعاهد والمزارع والمستودعات والجمعيات التعاونية وبيوت التعبئة  زيارة-1

ي التصدير للتمور ف وإعادةيرها ومراكز التسويق والمختبرات ومراكز جمع التمور وتبخ اإلكثاروالمصانع ومحطات 

 السودان- ليبيا- تونس-العربية السعودية ومصر  والمملكة-المتحدة  المملكة- األميركيةدول العراق والواليات المتحدة 

 .األردن- المغرب- البحرين- الكويت- باكستان-العربية المتحدة  تاألمارا- عمان- الجزائر-

     

 عبد الحميد الشاكر رسميدكتور ال  

 استشاري  

 

  


