
 والعلمية  الذاتية السيرة
  
  

  : معلومات شخصية 
  

  الستار عبد  الحميد  البلدواي  عبد  الدآتور :         االسم
  عراقية :       الجنسية 
  1941/  7 /1 :              الميالد  تاريخ

  العراق  /  وزارة الزراعة  / العامة  للبحوث  الزراعية   الهيأة:    السابق العملعنوان 
  دبي /  العربية  المتحدة    اإلماراتدولة  /  شرآة  مجموعة  الصحراء   :   الحاليمل الع عنوان

    41رقم  الدار   /   1، زقاق    638محلة  /  العامرية  / بغداد  /  جمهورية  العراق  :         الدائم عنوانال
  عبد الناصر  شارع  جمال /    الشارقة/   العربية المتحدة    اإلماراتدولة  :      الحاليعنوان السكن 

            +971- 06 - 5533870 :    الهاتف      
    + 971-50- 42 62332:       موبايل

  
  : التحصيل الدراسي 

  
 1969 / أمريكا/  جامعة لويزيانا  ستيت  /  إمراض  النبات  /  دآتوراه   •
    1966 / أمريكا/  جامعة  أريزونا  /  إمراض  النبات  /  ماجستير   •
    1962/ جامعة بغداد / الزراعة آلية  / بكالوريوس علوم زراعية  •

  
  

  :  الوظائف  التي  شغلها  
  

  . العراق/  وزارة  الزراعة  /   يرية  وقاية  المزروعات  العامةالنبات  التابع  لمد  إمراضمهندس  زراعي  في  قسم     :   1979  - 1969
 في الهيئة  العامة  للبحوث ) و الحشرات  و  الحشائش   اإلمراضوبشمل  بحوث  (  لوقاية   مدير  قسم  بحوث  ا  :  1988  -  1979

  العراق /  وزارة  الزراعة  /  الزراعية  
   1983/    11/    7في   26قم  رئيس  باحثين  حسب  القرار  الوزاري  المر        :              1983
  .  العراق/   وزارعة    الزراعة  / العامة  للبحوث  الزراعية    الهيأة/  قسم  بحوث  الوقاية  رئيس  باحثين  في    :   1996  - 1988
  .العراق  /  وزارة  الزراعة /   العامة  للبحوث  الزراعية    الهيأةمعاون  مدير  عام  للشؤون العلمية  في    :   1998  - 1996

/    10/6في     1220بموجب  آتاب  الهيئة  العامة  للبحوث  الزراعية  المرقم    على  طلبه بناء على  التقاعد    أحيل  :  1998/   6/  10
1998  

  .   النبات    مراضا  أخصائي / العربية  المتحدة  اإلماراتوزارة  الزراعة  و الثروة  السمكية  في  دولة    :     2006 -1998
  .   نبات  مراضا  أخصائي / )دبي ( العربية  المتحدة    اإلماراتفي  دولة  )   مجموعة  الصحراء(شرآة    :   أالنلحد   -2007

  
  :  التدريس  في  الجامعات   

     
  :  المحاضرات  في  آلية  الزراعة  في  المواضيع  التالية     إلقاء  -أ 
  

  النبات  العام     إمراض .1
 المحاصيل  الحقلية    إمراض .2
   الخضر  و البساتين   إمراض .3
 علم  المبيدات     .4
 )  دراسات  عليا  (  النبات      إمراضتقنيات  في    .5
  )دراسات  عليا  (  البذور     إمراض .6

  
 :العلمي  على طلبة  الدراسات  العليا    اإلشراف -  ب

 بغداد   النبات  في  جامعة  إمراضطالب  شهادة   الماجستير  في    أربعةالمباشر  منح    إشرافهتحت   .1
  الموصل   جامعة بغداد  وجامعة  لبة  الدآتوراه  و  الماجستير وتراك  في  العديد  من  اللجان  االمتحانية  لطاالش .2



  
 األخرىالنشاطات  العلمية   - ج

 .  خارج العراقواالستشارية  داخل و ن  اللجان  العلميةالمشارآة  في عضوية  العديد  م.1
 . خارج  العراق وات العلمية داخل وآة  في  العديد  من  الموتمرات والندالمشار.2
 المشارآة  في  عضوية  تحرير  بعض  المجالت  العلمية  .3

  
  : ت  أالمكاف ز وئالجوا

  
  العراقية  وزارة الزراعةمنح  جائزة  مابين  النهرين  للعلوم  الزراعية  من  الدرجة  الثالثة  من  قبل        :    1993
                       جمهورية  العراق  ذي العددباختصاص  العلوم  الزراعية  حسب قرار ديوان  رئاسة )  ب(اء  من  الفئة  وسام  العلممنح       :    1999

     17/1/1999في    2748/ق                    
  

  :العلمية المنشورة  الكتب و البحوث 
  

  .اخل  العراق  بحثا  علميا في  مجالت  علمية  خارج  و  د  60من    أآثرنشر  .1
                                                                2002عام   )ربية  المتحدة الع  اإلماراتالنخيل  في  دولة    مراضأ(صدر  له  آتاب بعنوان  .2


