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  السيرة الذاتية                                                

  عماد احمد محمد الحافظ. د -:االســم الثالثي واللقب

  1956بغداد  -:محل وتاريـخ الوالدة

  2عدد األطفال . متزوج - :الحالة االجتماعية

  عراقي - :الجنسية

  )طفوق المتوس( االنكليزية. العربية - :اللغات التي يجيدها

  رئيس مهندسين زراعيين أقدم - :وان الوظيفيـالعن

  Baghdad;    +20-0100523067 Cairo 7901199162(0)964+   :موبايل

 imadhafidh@yahoo.com -:بريد الكتروني

الشركة العامة /  )مشروع إنتاج تقاوي البطاطس(قسم البحوث والدراسات - :وان العمل الحاليـعن

  الزراعة العراقيةوزارة / للبستنه والغابات

  9/6/1980 -:تاريخ التعيين

   - :الشهادات

  جامعة بغداد–كلية الزراعة . 1978. بكالوريوس علوم زراعية .1

  بستنه –االختصاص العام 
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 جامعة بغداد - كلية الزراعة.  1988.ماجستير علوم زراعية .2

  بستنه –االختصاص العام 

  )تهجين( ة الخضرة تربية وتحسين النباتات المستديم –االختصاص الدقيق 

تعدد األجنة وموقع الجنين الجنسي في بذور الحمضيات المزروعة في ( عنوان الرسالة

  )العراق

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  2002.دكتوراه علوم زراعية .3

  بستنه –االختصاص العام 

  نباتية  زراعة أنسجة –االختصاص الدقيق 

  )مضيات خارج الجسم الحيإكثار وإخالف أصول من الح( عنوان األطروحة 

  -:دوراتـال

  .1989دورة زراعة األنسجة النباتية في منظمة الطاقة الذرية لمدة شهر واحد  – داخل القطر

   .1994ايام في تونس 10دورة زراعة األنسجة النباتية والتطعيم الدقيق لمدة  - خارج القطر

.                                                                 2007مدة ثالثة أشهر في مصر دورات متخصصة في مجال إنتاج تقاوي البطاطس ل-             

  .2008األنسجة لمدة شهرين في مصر دورة متخصصة في إكثار نخيل البلح بزراعة  -             

   - :النشاطات

ع إلى  الشركة محاضر في الدورات  المتخصصة والتي تقام في مختبر زراعة األنسجة التاب - 

  .العامة للبستنه والغابات

 .2003- 1999جامعة النهرين / محاضر في مادة زراعة األنسجة النباتية في كلية العلوم  - 
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 2006-1978عضو في نقابة المهندسين الزراعيين  - 

 

  -:رات والتقديراتـالتشك

شكر وتقدير مع شهادة تقديرية من وزير الزراعة للمشاركة في المعرض الزراعي  - 

  .1988المتخصص األول 

 .1992شكر مع شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان النمور في كربالء  - 

 .1994شكر مع شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان الحمضيات في صالح الدين  - 

 .1988شهادة تقديرية من وزير الزراعة للحصول على لقب باحث علمي  - 

 .2003جهود المبذولة في إعطاء محاضرات جامعة النهرين لل/ شكر وتقدير من كلية العلوم - 
  

   - :الخبرات

  .خبرة في مجال إكثار وتربية وتحسين الحمضيات - 

 .أنسجة الحمضيات والنخيل والبطاطس خبرة في مجال زراعة - 

 .خبرة في تصميم وتجهيز مختبرات زراعة األنسجة - 

 .خبرة في تدريب وإعداد كوادر للعمل في مجال زراعة األنسجة - 

 د وتنفيذ برنامج عمل متكامل لمشروع إنتاج تقاوي البطاطسخبرة في إعدا - 

  

  - :المنشورات

                 1990محمد عباس والمختار ، فيصل عبد الهادي . محمد، عماد احمد ،سلمان .1

مجلة . تأثير درجات الحرارة ونوع الملقح على ظاهرة تعدد األجنة في بذور الحمضيات 

  .392-383): 2(23العلوم الزراعية العراقية 
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 .1992.المختار، فيصل عبد الهادي ومحمد، عماد احمد. سلمان، محمد عباس  .2

مجلة  .اختبار حيوية  وإنبات حبوب اللقاح في بعض أنواع الحمضيات المزروعة في العراق  

 .73- 69): 2( 23.العلوم الزراعية العراقية 

في أنواع وأصناف مختلفة  تعدد األجنة. 1992. سلمان ، محمد عباس ومحمد ، عماد احمد .3

 .159-155) :2( 23.مجلة العلوم الزراعية العراقية . الحمضيات من 

موقع الجنين . 1993.المختار ، فيصل عبد الهادي ومحمد ، عماد احمد. سلمان، محمد عباس .4

 .107- 100) 2( 24مجلة العلوم الزراعية العراقية . بذور الحمضيات الجنسي في 

إكثار أصول .  1999.بدر،صالح محسن وحسين ، وفاء إبراهيم. محمد الحافظ، عماد احمد  .5

 .60- 49): 8( 4. مجلة الزراعة العراقية. بزراعة األنسجة الحمضيات 

حسين ، وفاء إبراهيم والحافظ ، عماد احمد . رهيف ، عبد األمير هبل . بدر ، صالح محسن  .6

مجلة الزراعة العراقية . النسيجية  بالزراعة اأنتاج أصول الكمثرى كاال ريان .2000 . محمد

 :191 -199. 

عقد وسالميات  تحفيز نشوء التفرعات العرضية في.  2004.الحافظ، عماد احمد محمد .7

مجلة . أدنين لالمزروعة خارج الجسم الحي باستعمال الكاينتين وال بنز النارنج والبرتقال

 .56-51): 3(35.العلوم الزراعية العراقية 

إخالف النباتات وحفظ كالس أصول . 2006.الحافظ، عماد احمد محمد وسلمان محمد عباس  .8

   .20- 31):3(36 .مجلة العلوم الزراعية العراقية. المستحث خارج الجسم الحيالحمضيات 

  

  4: عدد البحوث المنجزة وقيد الكتابة

  2: عدد البحوث قيد التنفيذ
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