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         .                   : االستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم محمد الزبيدي  االســــــــــــم 
   1955/  7/  1:  تاريخ الميـالد 

 معدات تهيئة تربة        –:  مكننة زراعية     التـخـصــص
 استاذ :    الوظيفــــــه  

      استاذ العلمية : الدرجة
 ة / جامعة بغداد.            يالزراععلوم الهندسة : قسم المكائن واالالت الزراعية / كلية    عنوان العمل

     009647901461476:    الهاتف النقال
  raz55iq@gmail.comالبريد إاللكتروني :

 
 ت العلمية .أوال  : المؤهال 

 
 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

  1977 – 1976 كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل / العراق

 1983 كلية الهندسة الزراعية اأمريك/جامعة نبراسكا الماجستير

 الدكتوراه
 

 2004 كلية الزراعة  جامعة بغداد

 
 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

    1989 – 1988 هيئة المعاهد الفنية / المعهد الفني المسيب مسؤول فرع الري والبزل      1

 1993 – 1991 هيئة المعاهد الفنية / المعهد الفني المسيب مقرر قسم المكائن الزراعية      2

 1996 – 1994 لفنية / المعهد الفنيهيئة المعاهد ا مدير العلمية                      3
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 ثالثا  : التدريس الجامعي . 
 الى –الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 1986 - 1984 مؤسسة المهاهد الفنية تدريسي في المعهد الفني / بني سعد 1

    1989 – 1986 هيئة المعاهد الفنية / المعهد الفني المسيب مسؤول فرع الري والبزل وتدريسي     2

 1993 – 1989 هيئة المعاهد الفنية / المعهد الفني المسيب مقرر قسم المكائن الزراعية وتدريسي       3

 1996 – 1994 فنية / المعهد الفني المسيبهيئة المعاهد ال مدير العلمية وتدريسي                      4

 31/7/2011 – 2004 كلية الزراعة / جامعة بغداد                              أستاذرئيس قسم المكننة الزراعية و  

  لحد االن  1/8/2011من كلية الزراعة / جامعة بغداد                        استاذ في قسم المكننة الزراعية       5

    

 رابعا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

المكائن واالالت الزراعية / المعهد التقني  1
 بني سعد

 1986 -1984 رسم هندسي + مكائن واالالت زراعية 

المكائن واالالت الزراعية / المعهد التقني  2
 / المسيب 

معدات ري وبزل + صيانة وتشغيل  معدات تهيئة تربة +
 مشاريع الري والبزل

1986-1997 

معدات تهيئة تربة + رسم هندسي + مساحة + مكائن  المكائن واالالت الزراعية / كلية الزراعة 3
 واالالت زراعية + حلقات عليا 

1997-2004 

معدات تهيئة تربة أولية وعليا + معدات ري وبزل أولية  المكائن واالالت الزراعية / كلية الزراعة 4
وعليا + معدات أعالف عليا + مكننة أنتاج حيواني عليا 

 + مشروع تخرج أولية + ميكانيك تربة عليا.

 لحد االن.-2004

 اطروحة دكتوراه 2رسالة ماجستير و  21اشرف على  خامسا : )االطاريح، الرسائل( التي أشرف عليها: 
 مؤتمر علمي ومعرض 62شارك في  ت والندوات العلمية التي شارك فيها.المؤتمرا 
 : األنشطة العلمية االخرى .  سادسا 
 ثالث مشاريع : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .1 

 2004 - 1998 وزارة التعليم العالي / دائرة البعثات                  مدير المنظمات                    4

 31/7/2011 – 2004 كلية الزراعة  /  جامعة بغداد                        رئيس قسم المكائن واالالت الزراعية       5

 لحد االن  1/8/2011من  كلية الزراعة  /  جامعة بغداد                        في قسم المكائن واالالت الزراعية      استاذ  6



 

 

 

 

 

 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 2 

عضو مجلس كلية و  . 2000 - 1996لترجمة في هيئةالتعليم التقني/ منذ عام عضو  لجنة التعضيد للبحوث وا -
 31/7/2011الى  2015الزراعة / جامعة بغداد  من 

للجنة و  لجنة الدراسات العلياو  مجلس القسم عضو اللجان التالية في قسم المكائن الزراعية / كلية الزراعة / جامعة بغداد -          
 ج والمفرداتلجنة المناهو  العلمية

 -لجان خارج القسم : -          
مجلة بابل للعلوم الزراعية و  .2016لغاية  عضو بورد في مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة /جامعة بغداد -          

بحوث لمجالت عراقية  مقومو  مجلة زراعة الرافدين /كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصلو /كلية الزراعة / جامعة بابل. 
 journal of) العالمية / في مجلة العلوم الزراعية ( Reviewerعضو مقوم )و  عديدة وترقيات علمية وتعضيد بحوث

agricultural science and technology) .وعضو بورد في مجلة العلوم الزراعية لجامعة الكوفة 
 الت الزراعي الوزاريةرئيس لجنة الخبراء الختصاص المكائن واال -          
 عضو اللجنة الوزارية في تقييم الشهادات في دائرة البعثات والعالقات الثقافية -         

 النقابات والجمعيات:
عضو نقابة المعلمين و  عضو جمعية علوم التربة واستصالح األراضي.و  عضو نقابة المهندسين الزراعيين) بدرجة مستشار(. 

عضو جمعية وقاية النبات و  عضو جمعية مصر للهندسة الزراعية .و  تدريسين الجامعيين .عضو رابطة الو  )أستاذ(.
 عضو جمعية المخترعين العراقيينو  عضو منتدى المخترعين العراقيةو  .العربية 

 ، الجوائز  و شهادات التقدير. والتقدير  : كتب الشكر3 
من رؤساء  6من السادة الوزراء  17يم التقني والجامعات ومن السادة رئيس هيئة التعل 25شكر وتقدير من العمداء و  19 

 جوائز من الوزراء ورؤساء الجامعات 10شهادة تقديرية و 24الدوائر االخرى وواحد من نائب رئيس البرلمان و 
 قطربحث منشور في المجالت والمؤتمرات العلمية داخل وخارج ال 180 .والبحوث المنشورة :الكتب المؤلفة أو المترجمة 4 
 براءة منشور في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 19براءات االختراع  عدد : 5 
 كتب 4: الكتب المؤلفة : 6 

 التمر نخيل شجرة خدمة ثقاناتكتاب  -1

 كتاب المكائن والمعدات واالالت الزراعية -2

 كتاب معدات الري والبزل -3

 التربة الحراثة وتنعيم واالت كتاب معدات -4

 
 ـات .عشر :اللغـ 

             اللغة العربية  واللغة االنكليزية 
 


