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 السيره الذاتيه
 
 

ــاالســ   سنداب سامي جاسم الدهوي:   ـم ـــــــ

   3791: تاريخ الميـالد 

 عزباء : الجتماعية الحالة ا

 ال يوجد دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  أستاذ   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات سم ق:    عنوان العمل

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 sindab_aldahwi@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 6991 وقاية نبات الزراعة بغداد

 0220 وقاية نبات الزراعة بغداد سترياملاج

 هالدكتورا

 

 0229 وقاية نبات الزراعة بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لغاية اآلن -6991 بغداد       كلية الزراعة 1

 

       رابعا : المناصب التي شغلها :

 ال يوجد 

 

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 ولغاية اآلن 6991 مبيدات  وقاية نبات  6

 

 

 

 

0 

 

 

 

 0261 مقاومة النبات العائل وقاية نبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 6991 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 6

 0223 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 0

 9007 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 9032 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5
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 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 مال األشعة المايكروويةستعمكافحة دودة الشمع الكبرى بأ 6
 0265 الوقاية

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  9  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 9  -عدد الندوات املشارك بها  :

  9 -العمل املسشارك بها :عدد ورش 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة طرائق تدريس  دورة مبيدات

 

 

 . التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة  البحوث ا: تاسع

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

ف علي عبد الستار عار ،جاسم ، سنداب ساميالدهوي 6

وصالح حسن سمير. الحساسية النسبية لبعض أصناف القطن 
 لألصابة بالذبابة البيضاء وعالقتها بأنتشار األعداء الحياتية. 

 0221. مجلة الزراعة العراقية
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر

 ال يوجد

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0263 بغداد /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 6

 0265 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 0

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني

 اليوجد

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 
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 عربي ، إنكليزي


