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 الذاتية للدكتور جاسم محمد حمد المديرسسيرة ال
  

ودرس في الكويت في المدارس القبلة  1945من مواليد الكويت منطقة القبلة حي المديرس عام 
والمباركية وثانوية الشويخ وحصل على شهادة الثانوية العامة علمي  األحمديةو 

جامعة كولورادو عام م بكالوريوس العلوم من الواليات المتحدة األمريكية 1965
تخصص فيزياء نووية ، دبلوم عالي من المملكة المتحدة جامعة ساري عام  1969
في الوقاية من االشعاع ، دكتوراه من الواليات المتحدة األمريكية كاليفورنيا  1972
العديد من الدورات شارك في في مراقبة الجودة والوقاية من االشعاع ،  1982عام 

  . في الكويت أو في الدول األخرى التدريبية سواء 
  .2000عامًا حتى عام  32عمل في وزارة الصحة 

مؤسس قسم الوقاية من االشعاع وصاحب هذه الفكرة في الكويت ومقترح المرسوم بالقانون الخاص 
طبيعة اشعاعية الى رئيس قسم الوقاية من  أخصائيبتنظيم العمل باإلشعاع تدرج خالل عمله من 

مقرر لجنة  االشعاع،مراقب الوقاية من االشعاع الى مستشار وزارة الصحة للوقاية من االشعاع الى 
  .م1982حتى  1973الوقاية من االشعاع وكذلك اللجنة االستشارية للوقاية من االشعاع منذ 

  .1998الى  1993مستشار رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
  .2003الى  1995ولى للنخيل للخدمات الزراعية رئيس مجلس إدارة الشركة األ 

الصحية والطبية وحماية  والفيزياءبحثًا في الوقاية من االشعاع ومراقبة الجودة  60نشر اكثر من 
  .البيئة

  .2014حصل على جائزة خليفة الدولية للتمور الشخصية المتميزة لعام 
  :من مؤلفاته االتي

  1992كتاب أطلس نخلتك الجزء األول   )1
  .الطبعة األولى 1993كتيب العناية بالنخيل   )2
  .1995كتيب العمليات الزراعية والطوالع ومواقيت الصالة طبعة أولى وثانية  )3
  .2003كتاب أطلس نخلتك الجزء الثاني العناية بالنخيل   )4
  .الطبعة الرابعة 2010الطبعة األولى ، 2009كتاب أطلس أصناف التمور في الخليج   )5
  .طبعة ثانية مزيدة ومضاف اليها صور 2009ب العناية بالنخيل كتي  )6
طبعة خاصة ومحدودة،  2009كتاب أطلس أصناف التمور في الخليج والعناية بالنخيل   )7

  .طبعة ثانية 2010و
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Biography of Dr. Jasem Mohammed Hamad Almudaires   
 

Born in Kuwait Al Qibla district in 1945 
He studied at Kuwait in Ahmadiyah, Mubarakiya and Qipla Schools. 
He earned His high school from shuwaikh secondary school in1965 
Bachelor of Science from the U.S. University of Colorado in 1969in 
Nuclear physics, Higher Diploma of University of Surrey in the United 
Kingdom in 1972 in the Radiation protection Ph.D. from the united 
States in 1982 California, in quality control and radiation, he attended 
many training courses, whether in Kuwait or other countries.  
Work in the Ministry of Health (1969 to 2000). 
Founder of radiation protection and it was his idea in Kuwait and the 
proposal of Decree on the organizing the work in radiation, and got 
promoted at work from the specialist physicist superintendent of the 
radiation, to the head of radiation protection. Radiation protection & 
adviser to the Ministry of Health for the radiation, as well as the advisory 
for the prevention of radiation since 1973 to 1982. 
Adviser to the chairman of board of the public Authority for Agriculture 
Affairs and Fish Resources 1993 to 1998. 
Chairman of the First palm Agricultural Services company 1995 to 2003.  
Published more than 60 researches in radiation protection quality 
control and health physics, medical and environmental protection. 
His works include the following: 
1) Book "Atlas of Dates Palm (Phoenix dactylifera)"first  
 Part 1992. 
2) Booklet "Dates palm-care" issued 1993 first edition. 
3) Booklet "Agricultural operations horoscopes, first and second 

edition 1995.  
4) Book "Atlas Dates Palm" part 2 palm-care 2003. 
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5) Book "atlas of Dates Varieties in the Gulf" first edition 2009,4th 
edition with additional varieties 2010.  

6) Booklet "Date palm-care" 2009 2nd edition-additional info & 
pictures.  

7) Book "Atlas Date varieties & palm Care" special and limited edition 
2009,and second edition 2010.  

 
 

  الرحيم الرحمنبسم اهللا 
  

  حفظه اهللا   عبد الوهاب زايد  /  الفاضل األستاذ الدكتور أخي
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  طيبة وبعد ،، تحية 

  

 2014بخصوص اختيار الشخصية المميزة لعام  6/2/2014بتاريخ  70/2014تسلمت كتابكم رقم 
  في مجال زراعة النخيل وٕانتاج التمور 

وأعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية  ولرئيسسرني أن أتقبل هذا التكريم وأبعث لكم وييشرفني 
لنخيل التمر كل شكر وتقدير وأرجو من المولى عز وجل بأن يوفق الجميع لخدمة الشجرة المباركة 

  . لما يحبه اهللا ويرضاه يُا لكم وللجميع الصحة والعافية والتوفيق متمن
هذا ومرفق مع هذا الكتاب نبذة عن السيرة الذاتية باللغتين العربية واالنجليزية وصورة شخصية 

  . ملونة
  . وفى الختام تحياتي القلبية لكم بدوام التوفيق

  . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

  فائق االحترام ،، وتفضلوا بقبول
  
  

  

  دكتور جاسم محمد حمد المديرس
  
  


