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 حسين عباس جبر االســــــــــــم   :  

  20/6/1974 تاريخ الميـالد  :

 متزوجالحالة الزوجية : 

 3عـــــدد األوالد  :  

 مسلمالديـــــــــــانة   :  

 مكائن واآلت زراعية/ هندسة اآلالت والقوى الزراعية التـخـصــص    :

 و هيئة تدريسعضالوظيفــــــه     : 

 مدرسالدرجة العلمية : 

 جامعة بغداد/ كاية الزراعهعنوان العمل   : 

 07719705977 الهاتف النقال  :

 dr.hussain@coagri.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني : 

 أوال  : المؤهالت العلمية :

 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1997-1991 كلية الزراعة  / العراق بغدادجامعة 

 2001 الزراعية كلية / العراق بغدادجامعة  الماجستير

 الدكتوراه
 

 2013 كلية الزراعة  عين شمس / مصرجامعة 

 

 ثانيا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها للمراحل االولية

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 
المكائن واالالت الزراعية / 

 الزراعة كلية
معدات ري وبزل  ++ مكائن واالالت زراعية  معدات تهيئة تربة 

 ساحبات زراعيهع تخرج أولية + مشرو أولية +

2006 

2 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
أولية  + معدات + معدات ري وبزل  أوليةمعدات تهيئة تربة 

ع رو+ مش مكننة أنتاج حيوانيساحبات زراعيه + أعالف + 
 .تخرج أولية + ميكانيك تربة

2007 

3 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
ع تخرج أولية + + مشرومعدات بذار + معدات ما بعد الحصاد

 ساحبات زراعيه
2008 

4 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
ع مشروأولية +  + معدات ري وبزل  أوليةمعدات تهيئة تربة 

ساحبات ية + مكننة أنتاج حيواني+ معدات أعالف+ تخرج أول
 .زراعيه

2009 

5 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
+   معدات تصنيع غذائي+ صيانة وتصليح جرار واالت زراعيه

ساحبات زراعيه + ميكانيك اداء + + مشروع تخرج أولية 
 .كهربة ساحبات زراعية

2013 



 

 

 

 

 

 

 

6 
ة / المكائن واالالت الزراعي

 كلية الزراعة
كهربة +  تصميم االت زراعيه + اصالح جرار واالت زراعيه

 ع تخرج أولية + معدات تصنيع غذائي.مشروساحبات زراعية+ 
 

2014 

7 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
ع تخرج مشرو +معدات تصنيع غذائي +مكائن واالالت زراعية 

 حبات زراعيةكهربة سا ساحبات زراعيه +أولية + 

2015 

8 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
ع تخرج أولية+ + مشرو ميكانيك اداءساحبات زراعيه + 

 .كهربة ساحبات زراعية+ساحبات ومعدات زراعية )بستنه(

2016 

9 
المكائن واالالت الزراعية / 

 كلية الزراعة
ة + ع تخرج أولي+ مشرومعدات بذار + معدات ما بعد الحصاد

 كهربة ساحبات زراعية+ميكانيك اداء+ ساحبات زراعيه
2017 

10 
 المكائن واالالت الزراعية

 / كلية الزراعة +بستنه
+ ع تخرج أوليةمشروساحبات ومعدات زراعية )بستنه( +  

 .كهربة ساحبات زراعية ساحبات زراعيه ++ ميكانيك اداء 
2018 

11 
المكائن واالالت الزراعية / 

 عةكلية الزرا
+ ساحبات ومعدات زراعية )بستنه( +  مشروع تخرج أولية 

 .ساحبات زراعيه + كهربة ساحبات زراعيةميكانيك اداء + 
2019 

12 
   

13    

 

 ثالثا: المقررات الدراسية التى تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 عليا:رابعا : طلبة الدراسات ال

ياسر  1

 الصياح 

تأثير بعض انوع االت  رسالة ماجستير " 2017

الحراثة االولية في بعض مؤشرات اداء 

الجرار وبعض صفات التربة الفيزيائية 

تحت مستويين لرطوبة التربة وسرع 

 "امامية مختلفة للوحدة الميكنية

حوراء  2

 فليح حسن

تقييم أداء مجفف  رسالة ماجستير " 2018

ر مباشر مطور في تجفيف شمسي غي

 "بعض النباتات الطبية

 

 خامسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مشاركة ببحث جامعة عين شمس  / مصر                               2006 المؤتمر العلمي العربي الرابع عشر 1



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمرالعلمي الحادي عشرلتغذية الحيوان  2

 كلية الزراعة

 مشاركة ببحث جامعة عين شمس/مصر           2007

 مشاركة ببحث وزارة الزراعه/ العراق 2007 المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية 3

 بحث( 2مشاركة  )                            جامعة عين شمس  / مصر    2008 المؤتمر العلمي العربي الخامس عشر 4

 مشاركة ببحث جامعة حلب–كلية الزراعة  2008 المؤتمر العلمي الزراعي الدولي االول 5

 مشاركة ببحث جامعة بابل 2008 المؤتمر العلمي األول للعلوم الزراعيه 6

المؤتمر العلمي األول للعلوم الصرفة  7
 والتطبيقية

 مشاركة ببحث فهجامعة الكو 2008

المؤتمر العلمي الثاني لجمعية علوم الدواجن  8
 العراقية

 مشاركه جامعة بغداد/كلية الزراعة 2009

 مشاركة ببحث  مصر /جامعة عين شمس  2009 االمؤتمر العلمي الثاني عشر لتغذية الحيوان 9

 

االمؤتمر العلمي العربي العاشر لعلوم وقاية  10

 النبات

 مشاركة ببحث لبنان /بيروت  2009

 مشاركة ببحث وزارة الزراعه/ العراق 2009 للبحوث الزراعية السابعالمؤتمر العلمي  11

 مشاركه مصر /جامعة عين شمس  2010 السابع عشرالعربي المؤتمر العلمي  12

 مشاركه مصر /جامعة عين شمس  2011 الثامن عشرالعربي المؤتمر العلمي  13

 مشاركه مصر /جامعة عين شمس  2012 التاسع عشرالعربي المؤتمر العلمي  14

 مشاركه جامعة بغداد/كلية الزراعة 2013 المؤتمر العلمي األول لقسم الثروة الحيوانية 15

 مشاركه جامعة بغداد/ كلية العلوم 2013 المؤتمر العالمي الثاني لدراسات نفط العراق 16

المؤتمر العلمي األول لقسم المحاصيل  17

 الحقلية جامعة بغداد

 مشاركه جامعة بغداد/كلية الزراعة 2013



 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة ببحث وزارة الزراعه/ العراق  2015-2014 المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية 18

المؤتمر الدولي للزراعة والبيئة من اجل  19
 التنمية المستدامة 

قبول مشاركة  القاهرة  –مصر  2015

 ببحث

قيول مشاركة  الديرة  –دبي    2015 دولي لألنظمة الزراعية والغذائيةالمؤتمر ال 20

 ببحث

ندوة علمية بعنوان )كنوز الثروة النباتية  21
 الطبية في العراق( 

وزارة الزراعه/ دائرة فحص  2015

 وتصديق البذور /العراق

 مشاركه

ندوة علمية بعنوان )الحشرات الدخيلة على  22
 البيئة العراقية( 

وزارة لتعليم العالي والبحث  2015

العلمي/مركز بحوث ومتحف 

 التاريخ الطبيعي 

 مشاركه

ندوة علمية بعنوان )واقع التلوث البيئي في  23
 الترب والموارد المائية العراقية(

وزارة لتعليم العالي والبحث  2015

العلمي /جامعة بغداد/ كلية 

 الزراعة

 مشاركة

رصاد الجوية ندوة علمية بعنوان )دور األ  24
الزراعية في مراقبة التصحر وانتاجية 

 األراضي( 

وزارة لتعليم العالي والبحث  2015

العلمي /جامعة بغداد/ كلية 

 الزراعة

 مشاركة

وزارة لتعليم العالي والبحث  2016 الندوة العلمية الثالثة ألبحاث النخيل والتمور 25

العلمي /جامعة بغداد/ كلية 

 الزراعة

 مشاركة

الندوة العلمية الثالثة لقسم مكافحة التصحر  26
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر 

 "مكافحة التصحر مسؤولية الجميع"

وزارة لتعليم العالي والبحث  2016

العلمي /جامعة بغداد/ كلية 

 الزراعة

 مشاركة

27 

 

مهورية جامعة األسكندرية / ج 2016 المؤتمر الدولي للتكنلوجيا الحيوية والبيئة

 مصر العربية 

 مشاركة ببحث



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية  28
  14/12/2017-13للفترة من 

 

جامعة  –كلية الزراعة واالهوار 2017

ذي قار وكلية ألزراعة جامعة 

 سومر

 

 مشاركة ببحث

ورشة عمل "تطوير مهارات الطلبة في كيفية  29
 توجيه مصدر القدرة للجرار الزراعي"

/قسم جامعة بغداد/ كلية الزراعة 2018

 المكائن واآلالت الزراعية

منظم الورشة 

 ومحاضر 

 

 

 سادسا: براءات االختراع:
 السنة اسم البراءة ت

 2018 تصنيع وتجميع واختبار مجفف شمسي غير مباشر لتجفيف بعض النباتات الطبية 1

 2019 واختبار جهاز قياس قوة احتكاك عجالت الجرار مع التربةتصميم وتصنيع  

 2019 تصميم جهاز تحديد عمق المعدات الزراعية باستخدام حساس الموجات فوق الصوتية 

 

 

 سابعا : الجوائز العلمية:
 

 

 ثامنا : األنشطة العلمية االخرى:

 خارج الكلية او خارج القطر داخل الكلية ت

 -ى :عل تعليم الطلبة 1

 تقيادة الساحبا .1

 تصليح وادامة المكائن والمعدات الزراعية.  .2

 في ربط وأستخدام المعدات الزراعي  .3

 

عضو لجنة اعادة وتأهيل جرارات زراعيه نوع ماسي  -1

 فيركسن في وزارة الزراعة/ مديرية زراعة بغداد

أقامة زيارة علميه الى مصانع األلبان و التعليب  -2

معدات التصنيع الزراعي, سفره  والتجفيف الخاص بمادة

 علميه الى هيئة االرشاد حول الري المحوري

زيارة علمية الى كلية الهندسة /قسم الكهرباء/مختبر  -3

AC  جامعة بغداد/ 

  مشاركه في أعداد معرض نوعي للنماذج في الكلية 2 



 

 

 

 

 

 

 

أقامة ندوة علمية بعنوان االفاق المستقبلية لتطوير  3

في قسم المكائن واالالت الزالاعية سنة المكننة الزراعية 

2006. 

 

 بحوث في وزارة الزراعه . 3نشر 

 

 

أقامة محاضرة علمية بعنوان الطاقة المتجددة )طاقة  4

 شمسية( 

 

أقامة محاضرة علمية بعنوان تصميم وتركيب الخاليا  5

 الكهروضوئية  

 

 ات والمؤتمرات العلميةالمشاركة بالندو المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية 6

 نشرالعديد من البحوث خارج الكلية  7



 

 

 

 

 

 

 

8  
 

 االشتراك بدورات عديدة داخل القطر:

 (دورات التعليم المستمر)

( 82دورة التأهيل التربوي ) .1

 /جامعة بغدادللتدريسيين الجدد

( للتدريسيين 56دورة اللغة االعربية ) .2

 /جامعة بغدادالجدد

حاسوب لطلبة الدورة التأهيلية لتعليم ال .3

 / كلية التربيه ابن الهيثمالدراسات العليا

الدورة التدريبية المحلية في مجال  .4

االرشاد الزراعي ) نقل التقنيات الحديثة 

 للمزارعين(

دورة الترقيات العلمية في كفاءة  .5

 الحاسوب

في اللغة االنكليزية  عالية المستوىدورة  .6

 /جمهورية مصرالعربية

 

ريبية في جمهورية مصر العربيه االشتراك بدورة تد  9
 2013بخصوص تصميم وتركيب الخاليا الكهروضوئيه 

 

  2015التحليل البعدي  أقامة محاضرة علمية بعنوان 10

أقامة محاضرة علمية بعنوان نظرية الجايروسكوب    11

2016 

 

اقامة ورشة عمل بعنوان تطوير مهارات الطلبة في كيفية  12

 2017جرار الزراعي توجيه مصدر القدرة لل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تاسعا : االبحاث العلمية المنشورة:

 سنة النشر أسم الكتاب أو البحث  ت

والمحراث  MF-285دراسة اداء بعض المؤشرات الفنيه للساحبه ماس فيركسن  1
 الدوراني الدوراني واثره في بعض الصفات الفيزيائيه للتربه

2006 

 2007 وتجهيز األعالف وتغذية الحيوانات  دراسه حول المعدات المستخدمه في نقل 2

 تأثير رطوبة التربه وسرعة الساحبه في كفاءة أالداء والتكاليف للوحده المكنيه 3
 

2007 

السنة الخامسة  تأثير بعض انواع المحاريث في األنتاجية العملية والتكاليف األقتصادية للوحدة الميكنية 4
( 2والعشرون, العدد )

 )مؤتمر( 2008

 2008 رطوبة التربه وسرعة الساحبه على التكاليف األداريه وبعض مؤشرات األداءتأثير  5

رطوبة التربه وبعض انواع المحاريث األوليه على بعض صفات األداء والتكاليف تأثير  6
 األجماليه

2008 

 2008 ه المكنيهتأثير نظم الحراثه األوليه في استهالك الوقود والتكاليف الثابته والمتغيره للوحد 7

التكاليف على  MF-285دراسة تأثير رطوبة التربه وسرعة الساحبه ماس فيركسن  8
 الثابته والمتغيره وبعض مؤشرات األداء

2008 

دراسة تأثير رطوبة ألتربة وسرعة الجرار بأستخدام المحراث الدوراني في استهالك الوقود  9
 ة طينية غرينيةفي تربة مزيجي وبعض صفات التربة الفيزيائية

 

2008 

 2009 االوليه في االنتاجيه والتكاليف للوحده المكنيه تأثير بعض انواع الحراثة  10

تأثير رطوبة التربة وعمق الحراثة في استهالك الوقود وبعض المؤشرات الفنية للمحراث  11

 في تربة مزيجية طينية MF650مع الساحبة ماسي فيركسن  الثالثي القالب المطرحي

 غرينية

 

2009 

 2010 دراسة بعض الصفات الفنيه لوحدتي الفرط المصممه محليا والمستورده  12

دراسة تأثير رطوبة التربة وعمق الحراثه والتداخل بينهما في مقاومة قوة السحب  13

 واجمالي التكاليف األقتصاديه للوحده المكنيه

2010 

 عند إجراء العمليات الحقليةالعالقات بين قدرة, وزن وقوة الشد للجرار  14

 
2013 

وزان مختلفة على العجل الخلفى أثناء أتقييم األداء الحقلى للجرار الزراعى باستخدام  15

 إجراء عمليتي الحراثة والزراعة
2013 

دراسة تأثير نوع المنعمه وسرعة وعمق البذار في بعض المؤشرات الفنيه للباذره  16
Stegsted  مع الجرارNew Holland 80-66S 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 2015 األدارية والكلية للجرار تاثير نظم الحراثة االولية في استهالك الوقود والتكاليف  17

 التنبؤ لتقييم كفاءة أداء بعض معدات تهيئة التربة 18

 

2015 

19 EVALUATION PERFORMANCE OF TRANSPORT VEHICLE 

ON DIFFERENT SURFACES. 

2015 

20 The use of variable weights on rear wheels in the evaluation 

performance of ploughing operation 

 

2016 

تأثير مستوى رطوبة التربة وبعض معدات الحراثة األولية في كفاءة األداء تحت سرع  21

 امامية مختلفة للوحدة الميكنية 

2017 

22 THE EFFECT OF SOIL MOISTURE CONTENT ON THE 

ENERGY REQUIREMENT AND FUEL CONSUMPTION OF 

THE MACHINERY UNIT 

2016 

23 Determination and Analysis of Gross Power Losses for the Farm 

Tractor using Prediction Equations during Field Operations 

2016 

24 The Effect of Some Primary Tillage Equipment on Performance 

Efficiency Under Two Level of Soil Moisture Content and 

Different Machinery Unit Speeds 

2017 

25 Effect of air flow rate and plant type on the cost and efficiency of 

the performance of the indirect solar dryer 

2018 

26 The effect of power losses for agricultural tractor on tractive 

efficiency 

2018 

27 Evaluation of some performance parameters of indirect solar 

dryer for medicinal plants 

2018 

28 Evaluate properties of some standard performance to run 

agricultural machinery and costs 

 

2018 

29 EVALUATING OF INDIRECT SOLAR DRYER EFFICIENT 

PERFORMANCE AND IT'S IMPACT ON SOME MEDICAL 

PLANTS ACTIVITY    

 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

30 EVALUATINGTHE PERFORMANCE OF DUAL DISK 

RIDGE 

2018 

 

 عاشرا : عضوية الهيئات العلمية.
 

 

 

 أحد عشر: الكتب المؤلفة:

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ب الشكر والتقدير:اثنى عشر: كت

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة   الجهة المانحة

  9/11/2006في  1946 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير   1

  9/6/2008في  7571ش ت/  رئيس جامعة الكوفه شكر وتقدير      2

  26/5/2008في  333م / عميد كلية الزراعه شكر وتقدير      3

  3/10/2010في  38 عميد كلية الزراعه ر وتقدير     شك 4

 28/3/2013في  513/5م و  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير      5

 2007/  10/  30 وزير الزراعة شهادة تقديرية  6

 2009/  10/  26 وزير الزراعة شهادة تقديرية  7

 2014/ 12/ 1 وزير الزراعة  شهادة تقديرية  8

   2015/ 10/ 26في  4749 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير      9

   2015/ 1/ 20في  386 عميد كلية الزراعه شكر وتقدير      10

 2016 المؤتمر الدولي للتكنلوجيا الحيوية والبيئة )مصر( جائزة )درع( 11

 29/3/2018في  2017ش ع/ رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير      12

 17/5/2018في  3188ش ع/ رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 13

 15/1/2019في  279ش ع/ رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 14

 

 

 ثالثة عشر: اللغــات.
 العربية ✔



 

 

 

 

 

 

 

 االنكليزية       ✔

 


