
 

 

 

 العبيدي رضا مصطفى عبد الحسين حمادي االســــــــــــم

 12/2/1965 –بغداد  محل و تاريخ الوالدة

 2011 /5 /22 تاريخ الحصول عليها أستاذ مساعد  المرتبة العلمية

التخصص الدقيق / المسار   بستنة وهندسة الحدائق  التـخـصــص العام

 البحثي

 أنتاج خضر 

 تدريسي الوظيفـــــة

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق عنوان محل العمل

 اللغة العربية  اللغات التي يجيدها

 الهاتف النقال / 

 البريد االلكتروني

07801622199 

Ridha.ustafa@coagri.uobaghdad.ed.iq 

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية  

 الشهادة
 تاريخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة 

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 1992 / 6 / 30 البستنة وهندسةالحدائق الزراعة  جامعة بغداد  البكالوريوس

        2001 / 5 / 5 البستنة وهندسةالحدائق الزراعة  جامعة بغداد  الماجستير

    2011 /5 /22 البستنة وهندسةالحدائق الزراعة  جامعة بغداد الدكتوراه

 / / / / آخرى

 

 

 يثالثا : التدرج الوظيف



 

 

 الى -الفترة / من  الجهة الوظيفة ت 

 1994-1998 كلية الزراعة  م . زراعي 1

 2001-2002 كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 2007-2012 كلية الزراعة مدرس 3

 الى األن -           2012 كلية الزراعة أستاذ مساعد  4

5       

 رابعا : الجامعات التي در س فيها 

 الى -الفترة /  من  الجامعة القسم( –الجهة  )المعهد / الكلية  ت

 كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة  الحدائق 1

 

 

 

  2018-        1994 جامعة بغداد               

2    

3    

 خامسا : احصائيات و بيانات 

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

1 
عدددددد المدددددواد الدراسدددددية التدددددي قدددددام بتدريسدددددها فدددددي الدراسدددددات عدددددد المدددددواد الدراسدددددية التدددددي قدددددام بتدريسدددددها فدددددي الدراسدددددات 

 األولية و العليااألولية و العليا

 العليا االولية

                 6              2 

2 
عددددد مددددرات الحصددددول علددددى جددددائزة العلمددددا  أو جددددائزة األسددددتاذ عددددد مددددرات الحصددددول علددددى جددددائزة العلمددددا  أو جددددائزة األسددددتاذ 

 األولاألول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلما 

 

 

 

 
 9 لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليهاعدد مشاريع التخرج  3

 

4 

 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها
 دبلوم دكتوراه ماجستير

4                  

 

5 

 عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها
 دبلوم دكتوراه ماجستير

            13 3                  1 

 

6 

 التي قيـ ـمها علميا عدد الرسائل و األطاريح
 دبلوم دكتوراه ماجستير

5                 3             
 

7 

 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق
 خارج العراق داخل العراق

2                      

 خارج العراق العراقداخل       عدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا داخددددل عدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا داخددددل  8



 

 

                     28 و خارج العراقو خارج العراق

9 
              عددددددد البحدددددو  المنشدددددورة فدددددي مجدددددالت و مدددددؤتمرات داخددددددل عددددددد البحدددددو  المنشدددددورة فدددددي مجدددددالت و مدددددؤتمرات داخددددددل 

 و خارج العراقو خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

14                    11                  

مها علميا داخل و خارج العراق 10  عدد البحو  التي قو 
 العراقخارج  داخل العراق

28                  +29  

  عدد برا ات االختراع 11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12
 خارج العراق داخل العراق

  

 عدد الكتب المؤلفة و المترجمة و المقيـ ـمة 13
 المقي مة المترجمة المؤلفة

   

 التدريبية التي شارك فيهاعدد الدورات التطويرية و  14
 خارج العراق داخل العراق

3                   

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

 1                     عقود استشارية بحثية

 ندوات و ورو عمل

 

 

                    /   
 /                     عقود تنفيذ مهمة
                         1 مستمردورات تعليم 

                    1     نشاطات الصفية 
 /                     نشاطات اعالمية

 /                      آخرى

16 
عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددول فدددي عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددول فدددي 

 الدراسات العلياالدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

5                         1                 

17 
عدددددد اللجدددددان التددددي شدددددارك بعضددددويتها داخدددددل و خدددددارج وزارة عدددددد اللجدددددان التددددي شدددددارك بعضددددويتها داخدددددل و خدددددارج وزارة 

 التعليم العاليالتعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

            2  

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
رئيس  وزير

 جامعة
 آخرى عميد كلية

3               3        16        1      

 عدد العقوبات 19
رئيس  وزير

 جامعة
 آخرى عميد كلية

       /       /      /      / 

 

 سادسا : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية    



 

 

  

 الى -فترة العضوية / من  الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

1 / / / 

2 / / / 

 

 سابعا : النشاطات العلمية اآلخرى     

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

 كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق لجان استالل ترقيات علمية   1

 كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق لجان ميدانية كشف حقول دراسات عليا  2

 / قسم البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة  محاضر في دورات تدريبية  3

 كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق لجان االشراف التربوي  4

 

    ثامنا : المصادقة على المعلومات الواردة في االستمارة  

 التوقيع االسم العنوان الوظيفي ت 

  العبيديرضا مصطفى عبد الحسين حمادي أ.م.د.  التدريسي 1

  أ.م.د. نبيل جواد كاظم العامري رئيس القسم 2

  العطار حسنأ.د.شاكر عبد األمير عميد الكلية 3

 

 

 

 

 


