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1973 – 1976 Ass. Agric. Engineer/ Palm and Dates Res. Center / Sientific Res. 
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1980 – 1983 Scientific Researcher / Palm and Dates Dept./ Agricultur& Water 
Resou. Res. Center/ Scientific Research Council. 
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  :  النشاطات العلمية: أوال

  
  :المؤتمرات والندوات

  
    للنخيل والتمور المؤتمر الدولي الثالث  1975  بغداد .1
    المؤتمر العلمي الثاني لمؤسسة البحث العلمي   1975  بغداد .2
    الندوة السنوية لجامعة آلوج   1979  رومانيا .3
    ندوة علم حياة الخلية   1981  رومانيا .4
    المؤتمر العلمي األول للنخيل والتمور  1981  بغداد .5
    االمؤتمر العلمي األول لزراعة األنسجة وتطبيقاته  1981  رومانيا .6
    ندوة االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا  1982  بغداد .7
    ندوة زراعة أنسجة النبات   1982  بغداد .8
    المؤتمر العلمي الخامس لزراعة أنسجة النبات   1982  اليابان .9
    المؤتمر العلمي الثالث لمجلس البحث العلمي  1983  بغداد .10
    العربية ندوة المجمعات الزراعية الصناعية  1983  بغداد .11
    الندوة العربية األوربية لزراعة األنسجة النباتية  1984  تونس .12
    ندوة اإلدارة العلمية في مؤسسات البحث العلمي  1984  بغداد .13
    المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي   1986  بغداد .14
    ندوة أهمية الزراعة النسيجية في اإلنتاج النباتي  1986  المغرب .15
    العراقية الفرنسية لزراعة أنسجة نخلة التمر الندوة  1988  بغداد .16
    المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي  1989  بغداد .17
    المؤتمر العلمي السابع لنقابة المهندسين الزراعيين  1991  بغداد .18
    ندوة نظم البحوث الزراعية في العراق  1992  بغداد .19
    ندوة آفاق تطوير النخيل وصناعة التمور  1992  بغداد .20
    المؤتمر العلمي الثامن لنقابة المهندسين الزراعيين   1992  دادبغ .21
    المؤتمر العربي الثاني للنخيل والتمور  1993  بغداد .22
    المؤتمر الدولي عن نخيل البلح  1999  مصر .23
    ندوة العالج الجيني   2000  بغداد .24
    المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية  2001  بغداد .25
    وراثيندوة التباين ال  2001  بغداد .26
    ندوة األمان الحيوي وحماية المستهلك   2002  بغداد .27
    المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعية    2002  تكريت .28
    المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الزراعية  2003  الموصل .29
    ندوة التكافل الزراعي العربي في ظل المتغيرات الدولية   2004  مصر .30
    الخامسالمؤتمر العلمي الزراعي   2005  االردن .31
    ندوة المستخلصات النباتية وعالج السرطان  2005  بغداد .32
    ورشة عمل اساسيات االمان الحيوي  2006  االردن .33
    المؤتمر العلمي الثالث للنخيل  2006  االمارات .34

  
  
 



  
  :االستشارات والخبرات والتكريمات: ثانيا

  
 .لعربيتقديم استشارات عديدة في مجال النخيل والتمور على المستوى القطري وا .1
 .المشارآة في البرامج التدريبية آخبير .2
 .1973خبرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور منذ عام  .3
 .1980خبرة في مجال إآثار النخيل وزراعة األنسجة النباتية منذ عام  .4
 .خبرة في مجال وضع الخطط البحثية واإلشراف عليها .5
 .الحصول على عدة شهادات تقديرية للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور .6
ي      .7 ى المستوى العرب الحصول على الجائزة األولى في المؤتمر العربي الثاني للنخيل والتمور المتميزين في أبحاث النخيل والتمور عل

 .1993للعام 
  .1993للسودان آخبير في مجال النخيل ولمدة شهر  وضع برنامج لتطوير زراعة النخيل في السودان من خالل زيارتي .8

  
  : النشاطات العلمية األخرى: ثالثا

  
 .1982تمثيل مجلس البحث العلمي في اللجنة القومية لزراعة النخيل وتصنيع التمور في تونس عام  .1
 .1983تمثيل المجلس في لجنة بحوث الزراعة والغذاء العربية في المغرب عام  .2
 .1984العلمي لزيارة مختبرات توايفورد اإلنكليزية في إنكلترا عام مبعوث مجلس البحث  .3
ام               .4 ا ع ة في أمريك ات الهندسة الوراثي ى آخر تقني يج لالطالع عل دول الخل ي ل ة العرب ممثل مجلس البحث العلمي في وفد مكتب التربي

1988. 
 .راف عليهاإقامة دورتين تدريبيتين على مستوى القطر في مجال زراعة أنسجة النبات واإلش .5
 .اإلشراف على تنظيم ندوتين متخصصتين في زراعة أنسجة النخيل .6
 .إقامة دورة تدريبية عربية في زراعة أنسجة النخيل .7
 .المشارآة في عدد من الدورات التدريبية والتطويرية وحلقات العمل .8
 . المشارآة في العديد من اللجان العلمية التخصصية واالستشارية والفنية .9

 .ى تدريب الطلبةاإلشراف عل .10
 ).8، ماجستير  3دآتوراه (اإلشراف على طلبة الدراسات العليا  .11
 .المشارآة في رئاسة وعضوية العديد من لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا .12
 .تقويم عدد آبير من األبحاث العلمية والكتب المنهجية وبراءات االختراع ولجهات عديدة .13
 .العمل الخاصة بالنخيل والتمور والزراعة النسيجية تقديم العديد من الدراسات وأوراق .14
ا         .15 رة ووقايته ومي لتطوير زراعة األشجار المثم ام       / المشارآة في إعداد وثيقة المشروع الق ة في ع ة الزراعي ة للتنمي ة العربي المنظم

1995. 
ي         .16 يم المشرق العرب اج التمور في إقل ل وإنت ام       المنظ/ المشارآة في دراسة عن واقع زراعة النخي ة في الع ة الزراعي ة للتنمي ة العربي م

1999   . 
 .محاضر لطلبة الدراسات العليا في آليات مختلفة .17
 .2002-1999عضو مجلس إدارة مرآز بغداد لبحوث التقنيات اإلحيائية للعام  .18
 .استشاري هيئة تحرير المجلة العراقية للتقنيات اإلحيائية .19
 .لنباتعضو الجمعية العالمية لزراعة أنسجة وخاليا ا .20
 .عضو اللجنة الفنية للمشروع االسترالي لتطوير المناطق الديمية بالتعاون مع ايكاردا .21
 .المغرب بالتعاون مع ايكاردا –المنسق الوطني لمشروع المشرق  .22
 .2003مقرر المجلس العلمي للوزارة منذ عام  .23
 .عضو اللجنة العلمية لمرآز بحوث التقانات االحيائية .24

 


