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  السيرة الذاتية  

  الراوي عادل وفيق عبد الرحمن موسى. د: االسم
   1/7/1947االنبار ناحية راوه : محل وتاريخ الوالدة

   126دار / 27زقاق / 633محلة  - الخضراء -بغداد: العنوان الدائم
  االنكليزية -العربية : اللغات
   0786523599: ردناأل  07902760929نقال  – 5563668بغداد : هاتف

   idfadil@yahoo.com : البريد االلكتروني
  

  : السيرة الدراسية

 )1967-1963( -جامعة بغداد –بكالوريوس في الزراعة   . أ

  ) 1981-1977(-المملكة المتحدة -جامعة ويلز -دكتوراه في فسلجة النبات والزراعة  . ب
  

  :السيرة الوظيفية

 :شغلت خاللها 19/9/1987مديرية البستنة العامة من  -عة واالصالح الزراعيوزارة الزرا .1

  1974-1970رئيس شعبة بحوث الخضر للفترة  •

  1977- 1974نتاج البذور رئيس شعبة إ •

  1977- 1971وكيل رئيس قسم الخضر  •

  1987-1981رئيس قسم الخضر  •

علمي في كل من الطاقة الشمسية ، بدرجة باحث 1/1/1990 -1/12/1987مجلس البحث العلمي للفترة  •

 .ومركز البحوث الزراعية والمواد المائية

البطاطا  مدير لمشروع تقاوي-بدرجة باحث علمي 14/1/1993مركز اباء لالبحاث الزراعية للفترة من  •

 .محليا

 ورئيس مجلس ادارة الشركة العراقية النتاج البذور. 22/2/1995وكيل وزارة الزراعة ولغاية  •

ولغاية  22/2/1995كتب االقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في بغداد للفترة من مدير الم •

7/7/1998 . 

) مقر المنظمة الرئيسي(الخرطوم  دارة التنمية البشرية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية فيمدير إ •

 . 18/1/2000ومتقاعد في  7/7/1998عتباراً من إ
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   -:المؤتمرات والنشرات وااليفاداتالتدريبية و الدورات  

برعاية منظمة  1972- 1971وانتاج بذورها في الهند لمدة ستة اشهر عام  الخضر دورة تدريبية على زراعة -

 .الغذاء والزراعة التابعة لالمم المتحدة

 . 1973دولي للبذور في النمسا عام حضور المؤتمر ال -

 1984الع على االساليب الحديثة في زراعة الخضر عام طة أشهر اإلدورة تدريبية في اليابان لمدة خمس -

 .حضور كل المؤتمرات الزراعية داخل القطر والمشاركة فيها -

 .عضو مجلس قسم البستنة في كلية الزراعية -

 .عضو لجنة امتحانية لثالثة طلبة ماجستير في كلية الزراعة -

 .تقييم وتعضيد العديد من البحوث العلمية الزراعية -

 .د من النشرات العلمية في انتاج الخضر وانتاج بذور تقاوي الخضر والبطاطاعداد العديإ -

 .عداد مواضيع اعالمية للتلفزيون وتقديم برامج عديدة تخص مواضيع البستنة والبطاطاإ -

 .القاء العديد من المحاضرات للمشاركين في الدورات التي تقام في مديرية االرشاد الزراعي -

 .للكشف على تقاوي البطاطا المصدرة للعراق 1992، 1986، 1985لالعوام  إيفاد الى فرنسا وهولندا -

 .1990االردن عام  -حضور المعرض الزراعي المقام من قبل شركة بيوسيد المقام في عمان -

 ).نتاج تقاوي البطاطا محليا في العراقإ(راعية الثانية عن البحث المقدم حاصل على جائزة مابين النهرين الز -

برنامج تدريبي اقيمت في العراق في مجاالت زراعية مختلفة قررتها المنظمة العربية للتنمية  40من  كثرارة أدإ -

 .الزراعية

 .شرافي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجاالت زراعية مختلفةدراسة نوقشت بإ 35إعداد وطبع أكثر من  -
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Curriculum Vita 

 

Full name: Dr. Adil Wafeek  Al-Rawi  

Place and date of birth: Rawa- Iraq / 01.07.1947 

Mobile: Amman: 0786523599, Baghdad: 009647902760929 

E-mail: idfadil@yahoo.com.com 

Languages: Arabic, English 

 

Qualifications: 
- B.Sc. in Agriculture – University of Baghdad, 1963-1967. 

- Ph.D. degree ‘’Plant Physiology and Agronomy’’ from the University college of Wales-

Botany Department, United Kingdom, 1977-1981 . 

 

Employment history: 
 

Ministry of Agriculture and Agricultural Reform – General Directorate of Horticulture. 

Period from 19.9.1968 to 1.12.1987. Positions filled during that period are as follows: 

- Head of Research Section, 1970-1974 and counter part of F.A.O Expert (Fruit and 

Vegetable improvement, F.A.O project) 

- Head of Seeds Production Section, 1974-1977. 

- Study leave to U.K. 1977-1981 to obtain my Ph.D.degree. 

- Director of Vegetable Department, 1981-1987. 

- Member of the Agricultural Research Council, 1.12.1987  to 1.1.1990. Filled the position 

of Scientific Researcher in both Solar Energy and the Agricultural and Water Resource 

Center. 

- Scientific Researcher and Head of the Local Seeds Potato Project at the Iba’a Center for 

Agricultural Research for the period from 14.1.1990- 15.8.1993. 

- Performing the duties of Deputy Minister of Agriculture up to 1993-1995. 

- Director of Regional office of the Arab Organization for Agricultural Development 

(AOAD) in Baghdad for the period from 22.2.1995 to 7.7.1998. 

- Chairman of the Board for Human Development at the Arab Organization for 

Agricultural Development for the period from 7.7.1998 to 18.1.2000. 

- Retired on 18.01.2000. 

- Currently managing a private agricultural consultant office in Baghdad 
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Training Courses, Conferences and Publications: 

• Six months of  F.A.O  scholarship training course in India during the period 1971-

1972. 

• Attending international conference on seeds in Austria, 1973 

• Training course for five months in Japan, 1984. 

• Attending and participating in all Agricultural conferences inside the country for 

many years. 

• Member of the Collage of Agriculture Council- Horticulture Department. 

• Member of examination committee for many MA students in the collage of 

Agriculture Baghdad University. 

• Evaluating and editing many agriculture research papers. 

• Prepare many scientific papers and many scientific studies on vegetable production 

and the production of seed potatoes. 

• Prepare promotional papers for television and hosting many programs dealing with 

farming and Horticulture. 

• Giving many lectures during the courses held at the Directorate of Agricultural 

Training and Guidance. 

• Visits to France and Holland in 1985, 1986, 1992 as an inspector of seed potato to be 

imported to Iraq. 

• Holder of the second Mesopotamia Agricultural Award for the successful 

implementation of his research (Producing seed potato locally in Iraq). 

• Managing more than 40 training program held in Iraq in different agriculture 

activities decided by (AOAD) 

• Preparing more than 35 agriculture studies requested and published by (AOAD) 

discussed under my supervision in different agriculture fields. 

 

 

 

 

 

 

  

  


