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الحالة االجتماعية  - :متزوج
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الكلية التي تخرج منها  - :كلية الزراعة – جامعة بغداد
مكان العمل  - :كلية الزراعة  /جامعة بغداد
تاريخ الحصول على شهادة الماجستير 2559 - :
الجهة المانحة للشهادة  - :جامعة بغداد
الشهادة والتخصص  - :دكتوراه – حشرات ( امراض نحل )
الجامعة والكلية المانحة للشهادة  - :جامعة بغداد
تاريخ الحصول على الشهادة 1112/2/11 - :
الدرجة العلمية  - :استاذ مساعد
موقع العمل  - :كلية الزراعة – جامعة بغداد  /قسم وقاية النبات
أوال ً  :المؤهالت العلمية .
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ثانيا  :التدرج الوظيفي

الوظيفة

الفترة من – الى

الجهة

9

فني

كلية الزراعة –جامعة بغداد 9111 - 9190

1

مدرس مساعد

كلية الزراعة –جامعة بغداد 1009 – 9111

3
2
1

كلية الزراعة –جامعة بغداد
مدرس
كلية الزراعة –جامعة بغداد
استاذ مساعد
/
أستاذ
ثالثا ً  :التدريس الجامعي

ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)

1001- 1009

 - 1119ولحد االن
/

الجامعة
بغداد

كلية الزراعة

رابعا  :المناصب التي شغلها :

الفترة من – الى
 - 9190لغاية اآلن

ال يوجد

خامسا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
 9وقاية نبات

املـــــادة

القســـم
حشرات

 1وقاية نبات
 3وقاية نبات

مقاومة حيوية

1002

 2احملاصيل حقلية
 1وقاية نبات

حشرات
مقاومة حيوية

1009

مقاومة حيوية
حشرات حماصيل
اسس وقاية
بيئة حشرات
حاسبات
حشرات اقتصادية

1092- 1099
1009
1099
1091
1093

2
9
9
1
90
99

وقاية نبات
حماصيل حقلية
قسم الرتبة
وقاية نبات
وقاية نبات
وقاية نبات

امراض

السنـــــة
1002
1001

1092- 1091
1092- 1093
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 91قسم التصحر

أسس وقاية

1092

سادساً ( :االطاريح  ،الرسائل ،بحوث التخرج ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة او حبث التخرج

السنــة

القســـم

9

دراسة حياتية وبيئية الزنبور االصفرPolistes olivacius

وقاية نبات

1119

1

دور النحل في تلقيح وزيادة انتاجية بعض المحاصيل الحقلية في
منطقة بغداد
دراسة القدرة االمراضية والقتل للفطر B.bassiana
البكتيرياB.thuringiensis
العسل
والسلوكية لنحل
التغيرات الحياتية
دراسة
Apisالشمع
على دودة
karate
S.carpocapsaوالمبيد
والنيماتودا
G.mellonellaالماء الممغنط في التغذية
 melliferaباستخدام
الكبرى
القدرة التثبيطية وقابلية القتل لمستخلصات الثايمول والحبة
السوداء والكجرات وسم النحل والعسل في
الفطر  Ascosphaera apisوبكتيريا Melessococcus
 plutoniusفي طوائف نحل العسل

وقاية نبات

1115

وقاية نبات

2011

وقاية نبات

1123

وقاية نبات

1124

سابعاً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
نوع المشاركة او النشاط

التاريخ

 .2الندوة العلمية في كلية الزراعة/جامعة كربالء }نحل العسل في العراق/الواقع 1115/4/25
الحالي وافاق المستقبل{
1115/4/15
 .1المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لجامعة بابل
 .3عضو اللجنة الدائمية القراراالجهزة العلمية وتأهيل المختبرات في وزارة 1115/4/29
التعليم العالي
 .4الندوة العلمية المتخصصة بشؤون النحل والصناعات الغذائية/كلية الزراعة 1115/21/6
جامعة االنبار
1115/21/21
 .9المؤتمر العلمي الثالث لجامعة واسط
1121/21/21
 .6المؤتمر العلمي الثالث /كلية الزراعة (االنبار)
1122/9/3
 .7المؤتمر الوطني االول للبحوث الزراعية/جامعة ديالى
 .9المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية(المعهد العالي للهندسة 1122/22/11
الوراثية)
 .9ندوة ( عسل النحل غذا ء كاف ودواء شاف) كلية التربيةاالساسية /قسم العلوم 1121 /3/16
/الجامعة المستنصرية
1121/9/14- 11
 .21مقرر دورة(نحل العسل) التعليم المستمر /كلية الزراعة –جامعة بغداد
1121 /4/11
 .22محاضر دورة(تربية نحل العسل) /الهيئة العامة لالرشاد الزراعي
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.21
.23
.24
.29
.26
.27
.29
.25
.11
.12
.32
.31

القاء محاضرة (امراض النحل) /الهيئة العامة لوقاية المزروعات
المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية/وزارة الزراعة
ورشةعمل مشتركةمع الهيئة العامةلوقاية المزروعات
المؤتمر العلمي الوطني الثالث /كلية الزراعة -جامعة بغداد/قسم وقاية النبات
مقرر دورة(المنظور الحديث في تربية النحل)/كلية الزراعة -جامعة بغداد/قسم
وقاية النبات
مقرر دورة( واقع النحل في العراق االسباب والمعالجة )/كلية الزراعة -جامعة
بغداد/قسم وقاية النبات
مقرر ندوة (تردي تر بية النحل في العراق االسباب والمعالجات)/كلية الزراعة
–جامعة بغداد/قسم وقاية النبات
محاضر الدورة التدريبية (االهميةاالقتصادية لتربية النحل في العراق وطرق
تشخيص افاته) للهيئة العامة لوقاية المزروعات /اربيل
عضو لجنة تقييم المبيد اجيتا (للزنور االحمر) في الهيئة العامة لوقاية
المزروعات
استشارات علمية مختلفة  )69(/استشارة
لجان استالل  )21(/لجنة
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث لقسم وقاية النبات/كلية
الزراعة –جامعة بغداد

1121 /6/14
1121/3/12- 24
1121 /5/19
1121/22/21- 22
1121/21/25- 26
1123/4/19- 12
1123/4/1
1123/3/7- 9
1123/22/21
1123- 1122
11123- 1119
1123

ثامنا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية
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تاسعا :البحوث التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة .
ت

أسم البحث

حمل النشر والسنة

9

دراسة بيئية على حشرة الدبور االحمرVespa orientalis

مجلة كلية العلوم /المرج (ليبيا)

1

دراسة حياتية على حشرة الدبور االحمر Vespa orientalis

مجلة كلية العلوم /المرج (ليبيا)

3

مكافحة بايوكيميائية للدبور االحمر Vespa orientalis

2

تأثيرمستخلص نبات الزعتر Thymba specata
والكالبتوس Eucalyptus microtheraعلى بكتيريا
 Paenibacillus larvaeالمسبب الثانوي لمرض تعفن الحضنة
العسلالحضنة االمريكي American foul
نحلمرض
وتشخيص
مسح
االوربي على
 broodعلى نحل العسل في بعض المحاافظات الوسطى من العراق

2

تأثير ب عض المستخلصات النباتية في انواع البكتيريا المسببة لمرض
الحضنة االوربي على نحل العسل Apis mellifera

9

تسجيل اولي لنوعين من البكتيريا الممرضة Bacillus
مجلة االنبار للعلوم الزراعية
 thurngiensisو  Staphylcoccus epidermidisعلى /المجلد()7العدد()1
الزنبور .االصفر  Polistes olivaciusفي
دراسة حياتية
المؤتمر العلمي الثالث /جامعة واسط
السمسم الحائكة
دودة
العراق
تأثير انماط التشتية على نشاط طوائف نحل العسل Apis
مجلة االنبار للعلوم الزراعية /مجلد()9
 melliferaوعلى االصابة بالفطريات الرمية
عدد()2
الكمية
الصفات
تأثير نحل العسل ِ  Apis melliferaفي
مجلة االنبار للعلوم
والنوعية النتاج نبات الباقالء Vicia faba
الزراعية/مجلد()9عدد()4
الضرر االقتصادي للزنبور االحمر Vespa orientalis
مجلة ديالى للعلوم
والزنبور االصفر  Polistes olhvaciusعلى ثمار العنب
الزراعية/مجلد()3عدد()1جزء()2
وسط
في
العراقالتكوينية والتركيبية العشاش الزنبوراالحمر مجلة واسط للعلوم والطب
الطبيعة
دراسة
 Vespa orientalisوالزنبور االصفر Polistes
/مجلد()4عدد()1
 Polistesفي
الزنبور االصفر
دراسة بيئية
المؤتمر العلمي الثامن للبحوث
olivaciusلهما
السلوكيات الحياتية
 olivaciusوبعض
الزراعية/مجلد()26العدد()4
بغداد
تاثير الفطر  Beauveria bassianaوالنيماتودا
مجلة االنبار للعلوم
 Steirnema carpocapsaفي بالغات دودة الشمع
الزراعية/مجلد()21عدد()2
Galleria
mellonella
Nomuraea
rileyi
الكبرى تأثير الفطر
دراسة
مجلة العلوم الزراعية العراقية –المؤتمر
البكتيريا  B.kuristakiعلى يرقات وبالغات دودة الشمع
العلمي الوطني الثالث -قسم وقاية
)3( )43
النبات(عددخاص) (-
تأثير
العلمي الثاني
المؤتمر
الكبرىالفطر  Nomuraea rileyiوبكتيريا B.thurngensisجامعة كربالء -
في يرقات وبالغات دودة الشمع الكبرى
دراسة مدى التغيرات الحياتة لطوائف نحل العسل Apis
كلية الزراعة -جامعة كربالء/المؤتمر
 melliferaباستخدام الماء الممغنط
العلمي الثاني
دور نحل العسل  Apis melliferaفي زيادة انتاجية قرع
مجلة جامعة كربالء
الكوسة
دراسة تأثير الفطر Nomuraea rileyi
المجلة المصرية للعلوم
البكتيريا  B.kuristakiعلى يرقات وبالغات دودة الشمع
التطبيقية/مجلد()19عدد()5
الكبرى

1

9
1
90
99
91
93
92
91
92
99
99
91

= = =
مجلة العلوم الزراعية العراقية
مجلة العلوم الزراعية العراقية
مجلة العلوم الزراعية العراقية
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عاشرا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية .

احدى عشر :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

اجلهة املاحنة

السنة

9

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1099

1

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1091

3

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1093

2

شهادة تقديرية

عميد كلية الزراع ة/جامعة بغداد

1093

1

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1093

2

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1092

9

شكر وتقدير

وزير

1092

9

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد

1091

1

شكر وتقدير

رئيس وزراء

1092

90
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99
ثاني عشر :الكتب امللؤلةة أو املرتمجة.
أسم الكتاب

ت
9

ثالث عشر :اللغــات .

سنة النشر

