
 

  السيرة الذاتية والعلمية
  الجبوريخضير  حسين المال فرعون احمد. د

  
  

  1947/ بغداد : محل وتاريخ الوالدة 

  . 2دار /  6زقاق /  838محلة / حي الخورنق / الدورة / بغداد : عنوان السكن 

           7752699009641: المسكن            هاتف ال

   009647901424454 :نقال                         

  عاممدير /  خبير: عنوان الوظيفة 

   الهيئة العامة للنخيل: اسم الدائرة 

 هـاتف /  4ط –بنايـة الطاقـة الشمسـية    /مجمع وزارة العلوم والتكنلوجيـا  /  الجادرية/ بغداد : عنوان الدائرة 
7785480  

  : التحصيل العلمي 
   1968/ د جامعة بغدا/ كلية الزراعة / بكالوريوس علوم زراعية  -1

  1976/  .مصر / جامعة القاهرة / فاكهة شبه استوائية / ماجستير علوم زراعية  -2

 . 1979/ جامعة القاهرة / فاكهة شبه استوائية / دكتوراه فلسفة علوم زراعية  -3
 

  :الوظائف التي شغلها 
  لعامة مديرية التعاون الزراعي ا/ وزارة االصالح الزراعي / مهندس زراعي . م/  1970 – 1968 -1

 .هيأة المشاريع الزراعية / وزارة االصالح الزراعي / مهندس زراعي . م/  1973 – 1970 -2

 .مركز البحوث الزراعية والموارد المائية / مجلس البحث العلمي/ باحث علمي /  1985 -1980 -3

 .الهيأة العامة للبحوث الزراعية / وزارة الزراعة / باحث علمي /  1994 -1985 -4

 .الهيأة العامة للبحوث الزراعية / وزارة الزراعة / باحث علمي اقدم /  1995 – 1994 -5

 .وكالة مدير عام الهيأة العامة للبستنه والغابات ثم/ وكيل/وزارة الزراعة / باحث علمي اقدم/  1995-96 -6

 .مستشار في مكتب وزير الزراعة / وزارة الزراعة /باحث علمي اقدم / 1998 -1996 -7

 للبستنه والغابات  مدير دائرة البحوث والدراسات في الشركة العامة/وزارة الزراعة/نرئيس باحثي/98-2000 -8

 المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لتكثيـر وتحسـين زراعـة   / وزارة الزراعة/ رئيس باحثين/  2000-2005 -9

 النخيل

  ر عام الهيئة العامة للنخيل وكالة    مدي /خبير / حتىاآلن  -2005 -10



 

  :  االنشطة المهنية

  المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية:  "اوال

  : المؤتمرات -1

مجلس البحث العلمـي  / المشاركة بصفة خبير في المؤتمر العربي االول للنخيل والتمور  -

  . 1980-آذار -بغداد /

 . 1983/ بغداد /المشاركة بصفة خبير في المؤتمر العلمي الثالث لمجلس البحث العلمي -

  1989-بغداد / مجلس البحث العلمير في المؤتمر العلمي الخامس لالمشاركة بصفة خبي -

/ جامعـة المنيـا  /المشاركة كمحاضر في المؤتمر العربي الرابع للحاصـالت البسـتانية    -

 . 1996 –آذار  –جمهورية مصر العربية 

تشرين  –جمهورية مصر العربية / جامعة اسيوط / حضور المؤتمر الدولي لنخيل البلح  -

 . 1999 –ثاني 

 . 1998/ وزارة الزراعة / المشاركة في المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية  -

 . 1999/وزارة الزراعة / المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية   -

 . 2001/وزارة الزراعة / المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية  -

 . 2002/وزارة الزراعة / لرابع للبحوث الزراعية المشاركة في المؤتمر العلمي ا -

  : الندوات  -2

  . 1981-االردن/عمان/ المشاركة في ندوة البستنه الشجرية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية -

حضور ندوة مناقشة وثيقة مشروع السيطرة على االمراض الفايروسية وشبيهاتها على  -

 . 1990  -آذار/ فرنسا / بوردو /الدولية محاصيل الفاكهة لمنظمة االغذية والزراعة 

 1996-1990السنوية في القطر للفترة من المشاركة في مهرجانات الحمضيات والنخيل  -

ديـالى ، صـالح الـدين    : مع القاء محاضرات عن الحمضيات والنخيل في المحافظات 

 .الهيأة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي / وزارة الزراعة / والبصرة 

 . 2004-ايلول / اركة في ندوة المكافحة المتكاملة للنخيل والحمضيات في العراق المش -

/ بغـداد   –وزارة الزراعة / المشاركة في ندوة تطوير النخيل والمعرض النوعي للتمور  -

 . 2004-ايلول 

 . 2004 –كانون الثاني  –الكويت / حضور معرض اعمار العراق  -

 10(ـراقالحين عن تطوير زراعة الحمضيات في العالمشاركة في الندوات االرشادية للف -

الهيأة العامة لالرشاد والتعـاون  / وزارة الزراعة ) / ندوات في محافظات القطر المختلفة

 . 1994-1993/ الزراعي 

واقع زراعة الحمضيات ومشاكل زراعتها ، الحلول المناسبة (القاء محاضرة في موضوع  -

-آذار/ابـو غريـب  / في المركـز التـدريبي الزراعـي   اقيمت التي )، اهم اصناف الحمضيات

تطـوير   -مشاكل زراعة النخيل–واقع زراعة النخيل (القاء محاضرة في موضوع 2005

المركـز   التي اقيمت) تاثير عمليات الخدمة على مكافحة آفات النخيل (و ) بساتين النخيل

 . 2005-نيسان/ابو غريب/ التدريبي الزراعي



 

فنـدق   –فـي بغـداد    األمريكيةور العراقية الى الواليات المتحدة ندوة تصدير التم إقامة -

 .  22/1/2006-21المنصور للفترة 

نيسـان  / حضور ندوة لمناقشة مشاريع النخيل مع مشروع اعمار العراق فـي اربيـل    -
2005  

 FAOحضور ندوة لمناقشة مشروع تطوير النخيل مع منظمة الغذاء والزراعة الدوليـة   -

 االردن– عمان/  8/5/2005

  
 

  : الدورات التدريبية -3

   

القاء المحاضرات في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز التدريبي الزراعي في مجـال   -

  . 1996 – 1986/ الهيأة العامة للتعاون واالرشاد الزراعي / وزارة الزراعة / الفاكهة 

ين التـي اقامتهـا   القاء محاضرة في الدورة التدريبية للمهندسين الـزراعيين السـوداني   -

/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي 

 . 1993 –بغداد / وزارة الزراعة 
 

  االستشارات: " ثانيا 
   

عضو لجان امتحانية لمناقشة اطروحات الماجستير والـدكتوراه فـي كليـات الزراعـة      -

  . لغاية االن  – 1982/ ن والبصرة في مجال الفاكهة بغداد ، صالح الدي: بجامعات 

تقديم االستشارة حول زراعة وانتاج الموز والفواكـه االسـتوائية وشـبه االسـتوائية      -

مركز بحوث / وزارة الصناعة والمعادن / بالطريقة المحمية الى هيأة التصنيع العسكري 

 .  1993/ البحاث الزراعية مركز الربيع ل/ شركة الساحل الزراعية / الطاقة الشمسية 

رئاسـة مجلـس   / تقييم براءة االختراع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة   -

 .2003-1987الوزراء 

عضو هيأة التحرير لمجلة نخلة التمر التي تصدرها منظمة الغـذاء والزراعـة الدوليـة     -

 . 1989 – 1986/ ومجلس البحث العلمي 

قسم البحوث التـي تصـدرها وزارة الزراعـة    / العراقية سكرتير تحرير مجلة الزراعة  -

1996-1998 . 

قسم البحوث التي تصدرها وزارة الزراعة / عضو هيأة التحرير لمجلة الزراعة العراقية  -

1998 – 2003 . 

عضو الهيأة االستشارية لمجلة البصرة البحاث نخلة التمر التي تصدرها كليـة الزراعـة    -

 .عة البصرة ومركز ابحاث النخيل في جام

 . 2003 -1999/ وزارة الزراعة / عضو لجنة الترقيات العلمية  -

 . 2003لغاية  عضو مجلس ادارة الشركة العامة للبستنه والغابات -



 

الشـركة  / عضو اللجنة العلمية الخاصة بمناقشة مقترحات البحوث وتقارير تقدم العمـل   -

 .العامة للبستنه والغابات 

 .نامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل عضو اللجنة التوجيهية للبر -

 .رئيس اللجنة الفنية للبرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل  -

  

  

  

  

  

   البحوث المنشورة: " ثالثا

تاثير التغذية الورقية للنتروجين والزنك والمنغنيز على محتوى االوراق من هذه العناصر  -

  . 1976) : 2: ( 27جامعة القاهرة / مجلة كلية الزراعة / الشجار البرتقال 

تاثير التغذية الورقية لبعض العناصر الغذائية على التزهير واالثمـار الشـجار المـوالح     -

 . 1976) : 2: ( 27جامعة القاهرة /  ة الزراعةمجلة كلي) / برتقال آمون(

مجلـة  / تاثير بعض منظمات النمو والزنك على التكشف الزهري الشجار البرتقال آمون  -

 . 1981) : 2: ( 8الفالحة المصرية 

تاثير الرش بالجيبريلين واأللر والزنك على التغيرات الموسمية لبعض المكونات الداخلية  -

جامعة عين شمس /  كلية الزراعة) / 1467نشرة دورية رقم (ن في اشجار البرتقال آمو

 /1984 . 

تاثير رش النورات الزهرية لنخيل التمر بمعلق حبوب اللقـاح فـي محاليـل البـورون      -

) 1( 3مجلـد :مجلة نخلـة التمـر  /والكليسيرين على عقد الثمار والمحصول والجيبريلين

:1984  

مجلة / عض الصفات النوعية والكمية للثمار تاثير تقلييم نخيل التمر صنف زهدي على ب -

 . 1984) : 2( 3مجلد : نخلة التمر 

مجلـة البحـوث   / تاثير طرق مختلفة من التلقيح على نوعية وكمية ثمار نخيل التمـر   -

 . 1985) : 1( 4مجلد : الزراعية والموارد المائية 

جنوبي بحـوض  جاهزية العناصر الكبرى وبعض العناصر الصغرى في الجزء االوسط وال -

 . 1987) : 2( 6مجلد : مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية / وادي الرافدين 

النمو الخضري والصفات الثمرية للبرتقال المحلي المزروع تحت ظالل اشـجار النخيـل    -

 1988) : 2( 6مجلد : مجلة نخلة التمر / التي عرضت الى مستويات مختلفة من التقليم 

. 

البرتقال المحلي المزروع تحت النخيل في مناطق لغذائية في ترب واوراق حالة العناصر ا -

وقائع ندوة العناصر المغذية الصغرى واستخدامات االسـمدة فـي   / انتشاره في العراق 



 

: جمهورية مصر العربيـة  / االسماعيلية /القاهرة/  12/1989/ 21-16المنطقة العربية 

 . 1995:  146-137ص 

مجلة العلوم الزراعيـة  / ة والكيميائية خالل مراحل نضج ثمار الباباظ التغيرات الفيزيائي -

 . 1995) : 1( 26مجلد : العراقية 

مجلة الزراعة / انتاجية وحيوية حبوب لقاح ثالثة اصناف من اشجار نخيل التمر الذكري  -

 . 1996:  34- 25) : 1(مجلد : العراقية 

ؤتمر العربي الرابع للحاصالت البستانية وقائع الم/ تطوير زراعة الحمضيات في العراق  -

 . 1996/آذار  28-25/ مصر /

) 2( 28مجلـد  : مجلة العلوم الزراعية العراقية / استخدام ثمار الباباظ في انتاج المربى  -

:115-118  :1997 . 

/ تاثير التلقيح برش معلق حبوب اللقاح على انتاجية ونوعية ثمار النخيل صنف زهـدي   -

 . 1997:  41-30) : 1( 2مجلد : لعراقية مجلة الزراعة ا

 4مجلد : مجلة الزراعة العراقية  زراعتها واستخالص زيتها العطري: حشيشة الليمون  -

)3 : (136-145  :1999 . 

 مجلد: مجلة العلوم الزراعية العراقية / استخالص انزيم مخثر للحليب من نباتات الباباظ  -

30 )2 : (479-485 :1999 . 

ل في نسبة نجاح التطعيم ونمو الشتالت لبعض انواع واصناف الحمضيات في تاثير االص -

 . 2000) : 3( 5مجلد : مجلة الزراعة العراقية / العراق 

مجلة الزراعة العراقية / نشاط انزيم بولي كاالكتيورونيز خالل مراحل نضج ثمار الباباظ  -

 . 2000) : 4( 5مجلد : 

مجلة الزراعة العراقيـة  / ستيكية المحمية في العراق دراسة انتاج الموز في البيوت البال -

 . 2001) : 2( 6 مجلد: قسم البحوث  –

مجلـة  / دراسة زراعة صنفين من الباباظ داخل بيوت بالستيكية محميـة فـي العـراق     -

) : 5( 8مجلـد  : وقائع المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الزراعيـة  / الزراعة العراقية 

2003 . 

بين قلع الفسائل وزراعتها ولمواعيد زراعية مختلفة لـبعض اصـناف    تحديد انسب فترة -

 . 2007نخيل التمر 

  . 2007امكانية زيادة انتاج الفسائل من النخلة االم الفتية  -

    الدراسات المنجزة: " رابعا

دراسة عن التوسع في زراعة بساتين النخيل والبستنه في مناطق غرب وشمال البصـرة   -

/1989 .  

/ والخضر وآفاق تطويره في العـراق  وتداول وتخزين بعض اصناف الفواكه واقع انتاج  -

 . 1992/االردن /عمان /دراسة قطرية مقدمة للمؤتمر العربي االول للحاصالت البستانية 



 

مهرجان الحمضيات النوعي الثالث / حقائق ومعلومات عن زراعة الحمضيات في العراق  -

 . 1992/ ديالى / 

ورقة عمل اعدت الجتمـاع  / لجني في الفواكه والنخيل في العراق تطوير عمليات مابعد ا -

تركيـا  –انقـرة   –الدورة السادسـة /  FAOالهيأة االقليمية للزراعة في الشرق االدنى 

/1995  

 . 1996/  وزارة الزراعة/ مشروع تنمية انتاج اصول الفاكهة في العراق   -

 . 1996/  اعةوزارة الزر/ مشروع تنمية بساتين النخيل في العراق  -

 . 1996/  وزارة الزراعة/ مشروع تنمية الزيتون في العراق  -

 . 1997/  وزارة الزراعة/ زيادة انتاج التمور  -

 . 1998/البرنامج االنمائي لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق  -

 . 1998/ المواصفات القياسية التسويقية للمنتجات الزراعية للبستنه والغابات  -

 . 1998/ االمهات الشجار الفاكهة والغابات  جديد وانشاء بساتينت -

/ تحديد نوعية وكمية المخلفات الزراعية النباتية في العـراق وسـبل االسـتفادة منهـا      -

 . 1997/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 . 1998/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية / زراعة النخيل في اقليم المشرق العربي  -

المنظمة العربية للتنمية / اعداد واستخدام الحزم التقنية لتحسين انتاج النخيل في العراق  -

  . 1998/ البحرين / الزراعية

 . 1999/  وزارة الزراعة/ دراسة االستفادة من منتجات ومخلفات النخيل  -

بيـة  المنظمـة العر / تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية في العراق  -

 . 1999/ للتنمية الزراعية 

االمارات  –دبي / استخدام التقنات الحديثة في تطوير وتحسين انتاجية النخيل في العراق  -

 . 2000/ العربية المتحدة 

 . وزارة الزراعة/  2000،  1999،  1998برنامج عمل شبكة الحمضيات للسنوات  -

لزراعية لخدمة منطقـة التجـارة   تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات ا -

 . 2001/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية / الحرة العربية الكبرى 

المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية الخام وشبه المصـنعه لخدمـة منطقـة     -

 . 2002/ المنظمة العربية للتنمية الزراعية / التجارة الحرة العربية الكبرى 

 . 2002ايلول / الجزء االول / ناف نخيل التمر العراقية نشر وصف لبعض اص -

 . 2004ايلول / الجزء الثاني / وصف لخمسين صنف من اصناف نخيل التمر العراقية  -

بغـداد  / ورشة عمـل  / دراسة تطوير اساليب جني وتسويق وتخزين التمور في العراق  -

5/9/2004 . 
  

  
  :التكريمات 

  . 2001لعام  وزارة الزراعةي اختيارنا ضمن المتميزين العشرة ف -



 

 . 2002و  2001الشمول بامتيازات رعاية المالكات العلمية لعامي  -

 .الحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير  -

  

  

  

  

  

  
                 
                     


