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 السيره الذاتيه
 

 
 

 
ــاالســ         زهراء عبد المعطي عباده الغضبان:     ـم ـــــــ

   9191-99-91 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

  3   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

     حشرات-وقاية نبات  –علوم زراعية :         صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

     استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

        قسم وقاية النبات –كلية الزراعة  –جامعة بغداد :         عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

    87780191770:      الهاتف النقال

    zahraa_alghadban@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .لعلمية أوالً : المؤهالت ا 

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 9171 وقاية نبات الزراعة بغداد

 9117 حشرات  الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 0887 حشرات  الزراعة بغداد
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   ةالجامع )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 وحلد االن 9117 جامعة بغداد قسم وقاية النبات-كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 9118 علم النبات البستنة –قسم الوقاية  1

 9119 علم احلشرات –تغذية نبات  قسم احملاصيل 2

 9111 علم النبات –علم احلشرات  البستنة-القتصادقسم ا 3

 9119 اسس وقاية اقتصاد -قسم الوقاية 4

 0889-9111 علم النبات –علم احلشرات  =                  = 5

 0889 افات خمازن الصناعات-الوقاية-البستنة 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 9118 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

 9117 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 0887 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 2113 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4

 /                 / أستاذ  5

 
6    
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 وحلد االن 0881 مقاومة حيوية قسم الوقاية  7

 وحلد االن  0898 مقاومة حيوية -ملةادارة متكا قسم الوقاية 8

9    

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تقييم بعض وسائل املكافحة املتكاملة حلشرات املن  1

 11اليت تصيب حمصول احلنطة صنف اباء 

وقاية نبات /كلية الزراعة /جامعة 

 د بغدا

214 

وقاية نبات /كلية الزراعة /جامعة   2

 بغداد 

2116 

وقاية نبات /كلية الزراعة /جامعة   3

 بغداد 

2117 

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

جامعة  -الداذقية -سوريا 0881 ر االول لدادارة املتكاملة لدافاتاملؤمت 1

 تشرين

 حبث

 حبث + بوسرت بريوت -لبنان  0881 املؤمتر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات 2
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 حبث جامعة املوصل-العراق 0898 املؤمتر العلمي االول لوقاية النبات 3

 حضور جامعة بغداد-كلية الزراعة 0881 مؤمتر عن واقع النخيل 4

  داخل القطر 9118منذ عام  حضور العديد من املؤمترات والندوات 5

6     

7     

 39  -عدد الندوات املشارك بها  :

  98 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 السادسGoogle scholar scholarركة بدورة المشا املشاركة بندوة السموم الفطرية 

 املشاركة بدورة طرائق تدريس  التدريس املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات 

 املشاركة بدورة اللغة العربية املشاركة يف جلان ترتيب املختربات

  املشاركة يف جلنة تقييم االداء

  املشاركة يف اللجنة االجتماعية يف القسم 

  املشاركة يف اللجان االمتحانية 

  جلنة ارشاد تربوي 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

دراسة مسح وتشخيص االعداء الطبيعية وعداقتها بنشاط حفار اوراق احلمضيات  9

 Ratzeburgiolaوتاثري املعامدات الكيميائية يف التطفل السائد 

incomplete(poueek)(poueek)      

 0898 جملة زراعة الرافدين
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فعالية بعض املركبات الكيميائية يف احلد من االصابة حبشرة  0

يف   Phyllocnistis citrellaحلمضيات حفار اوراق ا

 .املشاتل

اجلمعية العربية لوقاية 

النبات واجمللس الوطين 

 للبحوث العلمية

0881 

املكافحة النباتية والكيميائية غي السيطرة على بعض وسائل  3

 حشرتي من القطن ومن الدفلة 

 0890 االنبار للعلوم الزراعية

اق احلمضيات على امواع التفضيل الغذائي حلشرة جفار اور 1

 خمتلفة من اصتاف احلمضيات 

 0881 الداذقية-سوريا–جملة تشرين 

 0890 جامعة كربداء /املؤمتر العلمي الثاني دراسة بعض اوجه التكامل يف مكافحة دودة ورق القطن خمتربيا  9

تقييم كفاءة بعض عناصر املكافحة املتكاملة يف السيطرة على  1

 حشرة من الشوفان 

 0893 املصرية للعلوم التطبيقية 

كفاءة املتطفل البيض ترايكو كراما ومنظم النمو دملني واملبيد  7

 افانت كعوامل تكامل يف السيطرة على دودة ورق القطن 

 0893 زراعة الرافدين

تاثري مستويات خمتلفة من األمسدة الكيميائية يف إصابة شتدات  1

 يات احلمضيات حلشرة حفار أوراق احلمض

جملة العلوم الزراعية /املؤمتر العلمي 

 الثالث لوقاية املزروعات 

0890 

دراسة الوجود املومسي النواع املن على حمصول احلنطة صنف  1

 يف مدينة بغداد11اباء 

 0891 جملة كلية الرتبية األساسية 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا
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 و شهادات التقدير. اجلوائز الشكر ،  كتبعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 9111 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 1

 0881 سوريا -الداذقية-جامعة تشرين شهادة تقديرية 2

 0881 بريوت-لبنان-مجعية وقاية النبات =       = 3

 0898 وصلجامعة امل =       = 4

 2112 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2113 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 2113 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة تقديرية 7

 

 

 2113 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2114 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 9

 2114 وزير شكر وتقدير 11

 2115 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 11

 2116 رئيس وزراء شكر وتقدير 12

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 13

 2113 وزير شكر وتقدير 14

 2113 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 15

 2113 معة بغدادرئيس جا شكر وتقدير 16

 2115 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 17

 2116 رئيس وزراء شكر وتقدير 18

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 19

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 21

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 21

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد قديرشكر وت 22

 2116 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 23

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

 اإلنكليزية 
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C.V 

 
 

 
 

 
 

 

 Name :-Zahra Abdul Muti slaves Ghadban 
Birthday :- 19/11/1958 

Social Situation :- Married 

how many children do you have:- 3 

Specialization: Science in Plant Protection 

Work : - Teaching 

Academic Title :- Assistant Professor 

Work address:- College of Agriculture/ University of Baghdad/ Department of 

Plant Protection 

Work phone :-      / 

Phone number :-    / 

Smart mail :- zahraa_alghadban@yahoo.com    

 
1 - scientific qualifications 

. 
Date of University 

degree 
Specialization college  University University degree 

1979 : Science in 

Plant Protection 
cultivation Baghdad Bachelor 

1997 Insect cultivation Baghdad master 
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2007 Insect cultivation Baghdad PhD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1979 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
1997 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2007 Agriculture Baghdad Ph.D. 

    

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 
From –To The (Institute / College) University No. 

1980- Till Now Agriculture Baghdad 1 

       Fourth, 

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

1980 College of Agriculture / University of Baghdad / 

Department of Plant Protection 
Technician 1 

1997 College of Agriculture / University of Baghdad / 

Department of Plant Protection 
Assistant teacher 2 

2007 College of Agriculture / University of Baghdad / 

Department of Plant Protection Instructor 3 

2013 College of Agriculture / University of Baghdad / 

Department of Plant Protection 
Assistant Professor 4 

Year Subject Department  No. 

1980 

 

 

 

1981 

insect Plant Protection and  
Department of Horticulture 

1 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Student  Thesis Title N

o. 
2014 Plant protection  Shaymaa abd rhadi EValuation  of some  integrated  control methods  

against  aphid  that infested  wheat  crop ( Ebaa 99 

Variety ) 

1 

2016 Plant protection Sara mouhamed 
alasady  

Identification and Ecological studies on Thrips and 

evaluation of some elements of integrated pest 

management on cucumber crop 

2 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

 Number of conferences Enrolled in :- 15 

 Number of seminars Enrolled in :- 30 

1981 Feeding the plant - 

entomology 

Crops Department 2 

1984 Entomology - Botany Department of Economics-gardening 3 

 Foundations protaction Department of purely preventive 

economy 
4 

 

 

 

1985 Entomology - Botany Department of purely preventive 

economy 
5 

1986-2001 Pest stores Prevention Department 6 

2001 IPM ANDBiological control Plant Protection 7 

2008-2016 IPM  Plant Protection/Graduate/phd 8 

2016 IPM  Plant Protection/ Graduate/  

Higher Diploma 
9 

2013-2017 

 

Feeding the plant - 

entomology 

Crops Department 11 

 l  12 

   13 
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 Number of workshops Enrolled in :-50 

 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Post cycle of Computing Post seminar mycotoxins 

Post cycle Google scholar scholar sixth Post International Conference on Crop Protection 

Post cycle teaching methods of teaching Participation in committees laboratories Order 

Post cycle Arabic language Participation in the Committee to assess the 
performance 

 Participation in the Social Committee in Section 

 Participation in the exam committees 

 Commission school counselor 

  

  

 

  Ninth ,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Survey and diagnosis of natural enemies 

and their relationship to actively digger 

citrus leaves and the effect of chemical 

treatments in the snooping prevailing 

Ratzeburgiola incomplete (poueek) 

(poueek) 

Magazine cultivation Rivers 2010 

2 The effectiveness of some chemical 

compounds reduce the incidence of insect 

borer citrus leaves Phyllocnistis citrella in 

nurseries. 

Arab Society for Plant Protection 

and the National Council for 

Scientific Research 

2009 
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3 Some control means plant and chemical 

control of Guy Hcherta cotton and 

oleander 

Anbar Agricultural Sciences 2012 

4 Preference Jaffar, insect food for citrus 

leaves on different Ame Astav of citrus 

October Latakia-Syria-Journal 2008 

5 A study of some aspects of integration in 

the fight against cotton leaf worm 

laboratory 

Karbala University / Second 

Scientific Conference 

2012 

6 Evaluating the efficiency of some 

elements of the integrated pest 

management in controlling the insect 

from oats 

Egyptian Applied Sciences 2013 

7 Efficient spam eggs Trajko with dignity 

and orderly growth Dji and pesticide 

Avant integration as factors in 

controlling cotton leaf worm 

Cultivation of Mesopotamia 2013 

8 The effect of different levels of chemical 

fertilizers in the injury of citrus seedlings 

to insect borer citrus leaves 

Journal of Agricultural Science / 

Scientific Conference Third Crop 

Protection 

2012 

9 The study of the seasonal presence of 

types of aphids on wheat crop class 

parents of 99 in the city of Baghdad 

Journal of College of Basic 

Education 

2016 

 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 
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1994 Ministry of Higher 

Education 

Thanks and appreciation 1 

2009 October-Lattakia Syria 

University 

Thanks and appreciation 2 

2009 Plant Protection 

Association-Lebanon-

Beirut 

Thanks and appreciation 3 

2010 University of Al Mosul Thanks and appreciation 4 

2012 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 5 

2013 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 6 

2013 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 7 

 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 8 

 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 9 

 2013 minister Thanks and appreciation 10 

2014 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 11 

2014 Prime Minister Thanks and appreciation 12 

2015 Dean of the Faculty of 

Agriculture / University 

of Baghdad 

Thanks and appreciation 13 

2016 minister Thanks and appreciation 14 

2016 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 15 

2013 Chairman of the 

University of Baghdad 

Thanks and appreciation 16 

2013 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 17 
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2013 Prime Minister Thanks and appreciation 18 

2015 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 19 

2016 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 20 

2016 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 21 

2016 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 22 

2016 Dean of the Agriculture 

college / University of 

Baghdad 

Thanks and appreciation 23 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

 

    thirten   ,       languages:  

 

 

         


