أساتذة شغلوا مناصب مهمة على صعيد الدولة العراقية والعالم
تسنم العديد من أساتذة كلية الزراعة  /جامعة بغداد مناصب مهمة وحساسة كان لها الدور
المشهود في سيرعمل بعض مؤسسات وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الزراعة
وجامعة بغداد وكذلك خارج العراق وفيمايلي جداول بأسماء السادة التدريسين حسب االقسام
قسم االنتاج الحيواني
العلمية:
ت

المنصب

اسم التدريسي

وكيل رئيس المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

أ.د .عبد الرزاق عبد الحميد
1
الراوي
2

أ.د .زهير ذنون طه

وكيل رئيس المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

3

أ.د .نوفل حميد رشيد

وكيل رئيس الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي

4

أ .د .أزهر الحبوبي

مديرا ً عاما ً في الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي

5

مستشار السياسات الزراعية واالستثمار /
وزارة الزراعة والثروة السمكية  /سلطنة
عمان

أ.د .نوفل حميد رشيد

قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية
ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .حسين خضير الطائي

مدير تصديقات شؤون الطلبة  /جامعة بغداد

2

د .سالم داود الخفاجي

وكيل وزير الهجرة والمهجرين

قسم علوم األغذية
ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .ثابت عبد الرحمن

ممثل العراق باألمم المتحدة ( FAO/روما)

2

أ.د .سميرعبد الحميد الشاعر

ممثل العراقFAO /

3

أ.د .فاروق فاضل النوري

ممثل العراق باألمم المتحدة ( FAO/داخل
العراق)

4

أ.د .عبد علي مهدي

ممثل العراق – الكودكس

ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .حاتم جبار عطية الربيعي

مساعد رئيس جامعة بغداد  /الملحق الثقافي
في السفارة العراقية في الصين

2

أ.م.د .محمد مبارك علي

مدير عام دائرة البحث والتطوير  /وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

3

أ.د .رعد هاشم بكر

مدير عام الشركة العربية العراقية لأللبان
المشتركة  /رئيس محور الحزمة المتكاملة
ضمن البرنامج الوطني حاليا

4

أ.د .حميد جلوب علي

عميد كلية الزراعة – اليمن  /خبير في
وزارة الزراعة  -سلطنة عمان

5

طارق صالح عبطان الفالحي

مدير محطة ابحاث في جمهورية موريتانيا
تابعة للهيئة العربية لالستثمار الزراعي–
جمهورية السودان .

6

أ.د .فاضل يونس بكتاش

 /مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية
2891-2891

7

أ.د .مدحت مجيد الساهوكي

رئيس مركز اباء لألبحاث الزراعية

8

أ.د .بشير علوان العيثاوي

وزير للزراعة  /رئيس مركز اباء لألبحاث
الزراعية

9

د .وفقي شاكر الشماع

مدير عام المحاصيل الحقلية  /وزارة
الزراعة

11

د .مجيد عبد المحسن االنصاري

مدير عام المحاصيل الحلقية  /وزارة
الزراعة

11

أ.د .خضير عباس جدوع

عضو اللجنة الفنية للبرنامج الوطني لزراعة
الحنطة في العراق  /حاليا  /المدير التنفيذي

قسم المحاصيل الحقلية

للبرنامج الوطني لتنمية زراعة الرز في
العراق .
13

أ.د .غانم سعد هللا الحساوي

مساعد رئيس هيئة التعليم التقني  /وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي  /امين عام
اتحاد التعليم التقني العربي .

قسم االقتصاد الزراعي
ت

المنصب

اسم التدريسي

1

أ.د .عبد الصاحب العلوان

وزير الزراعة

2

أ.د .احمد زبير جعاطة

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

3

أ.د .عبد هللا بدر الدانوك

وزير الزراعة

قسم البستنة وهندسة الحدائق
ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .سامي كريم محمد أمين

مدير قسم الشؤون العلمية  /دائرة البحث
والتطوير -مدير مشروع بحوث االدوية
والمبيدات

2

أ.د .فيصل عبد الهادي المختار

مدير مركز أباء لألبحاث الزراعية

3

أ.د .مكي علوان كاظم

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في
أفريقيا بدرجة (كبير خبراء)

4

أ.د .فاخر حمد ابراهيم الركابي

رئيس قسم البستنة في المعهد الزراعي في
بغداد

5

أ.د .صباح محمد جميل محمد علي

مدير أنتاج في الشركة العامة للدواجن التابعة
لوزارة الزراعة

6

أ.د .سامي الجلبي

رئيس المجلس الوطني

7

أ.د .عبد الجبار جاسم المشعل

مؤسسة التعليم المهني

8

مدير قسم التخطيط وزارة الزراعة والري

أ.د .مؤيد رجب العاني

قسم علوم التربة والموارد المائية
ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .عبد هللا نجم العاني

وكيل وزير الزراعة

2

أ.م.د .صالح المطلك

نائب رئيس الوزراء حاليا  /امين العام
لمجلس البحث العلمي

3

م.د .سالم زكم الزوبعي

نائب رئيس الوزراء سابقا  /نقيب
المهندسيين الزراعيين

ت

اسم التدريسي

المنصب

1

أ.د .علي حسين البهادلي

وزير الزراعة

2

أ.د .أكرم الحكيم

وزير الزراعة

3

أ.د .حسين يوسف العاني

رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية

قسم وقاية النبات

شعبة العلوم االساسية
ت

اسم التدريسي

المنصب

1

د .طالل حسين الزوبعي

عضو مجلس النواب العراقي
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