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       عواطف عبد الفتاح حمودي:      ـم ـــــــــاالســ

  42/11/1592: تاريخ الميـالد 

 مطلقة الحالة الزوجية :

 اليوجد    دد األوالد  :ــعـــ
 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 وقاية النبات/ حشرات/ تصنيف الحشرات  :     صــالتـخـص
 ستاذ مساعدا:        الوظيفة

 دكتواه تصنيف الحشرات      الدرجة العلمية :

 كلية الزراعة/ قسم وقاية النبات  :       عنوان العمل
 العمل   :         هاتف

  20524224920:        الهاتف النقال
 awatif.hamodi@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 يوسبكالور 
 

 02/6/1500 الزراعة بغداد

 0/6/4221 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 12/5/4226 الزراعة بغداد

 ---------- ------------ ----------- أخرى

 
 

 الصورة 



 
 

 
 

 
 
 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 التدريس الجامعي . ثالثًا : 

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

 1/2/1522  - 0/5/1500 هيأة المعاهد الفنية/بغداد المعهد الزراعي الفني/بغداد 1

1515221/2/1520 
 لحد االن  -1/2/1522 جامعة بغداد كلية الزراعة/ قسم وقاية النبات 2

3    

 

 لدراسية التى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات ا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 1502 -1500 تصنيف الحشرات و الحشرات العامة وقاية النبات/المعهد الزراعي الفني 1

 1522 -1502 و الحشرات العامة تصنيف الحشرات وقاية النبات/المعهد الزراعي الفني 4

الحشرات االقتصادية ومشاريع تصنيف الحشرات و   وقاية النبات/المعهد الزراعي الفني 0

 الح الحشرات

 1522- 1505و 1502

 مستمرة لحد االن-1522 تصنيف الحشرات و الحشرات العامة   وقاية النبات/ كلية الزراعة 2

 ت

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

 1/2/1522- 0/5/1500  هد الفنيةهيأة المعا مدرس مساعد 1

  4221  - 1/2/1522 كلية الزراعة معيدة/ قسم وقاية النبات 4

4444442210/6/4221 
 4226- 0/6/4221 كلية الزراعة مدرس مساعد 0

 40/12/4211 – 12/5/4226 كلية الزراعة مدرس 2

 لحد االن -40/12/4211 كلية الزراعة استاذ مساعد 9
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 لحد االن -4214 ماجستير دراساتتصنيف حشرات متقدم / ======  ==== 9

 مستمرة -4219 دكتوراه راسات عليادمتقدم/ امورفولوجي ======  ===== 6

 4212-4214 / المرحلة الرابعة حلقات دراسية / كلية الزراعةوقاية النبات 0

 4212-4210 مشاريع تخرج/ ===== ========= 2

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسًا:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

في محافظتي بغداد   ومظهرية لرتبة قمل القلف والكتبدراسة تصنيفية  1

 وبابل

 

 4112-4112 وقاية النبات

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسًا:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
متحف التاريخ الطبيعي/  4/6/4221 الندوة العلمية 1

 غدادببببغداد

 مشاركة
مشاركة الندوة العلمية       وزارة الزراعة 42/6/4224 الندوة العلمية 2

 الندوة العلمية      
 إلقاء بحث كلية الزراعة 4/2/4224 الندوة العلمية 3
 مشاركة جامعة بغداد 4211 العلمية دورة الحاسبات للترقيات 4
ية الهيأة العامة لوقا 19/2/4224 الندوة العلمية 9

 النبات

 إلقاء محاضرة
 === ==== متحف التاريخ الطبيعي 4219 والدخيلةندوة الحشرات الوافدة  6
 مشاركة === ===== 4210 ندوة الحشرات والطب الجنائي 0 
 القاء بحث جامعة كربالء 4212 مؤتمر جامعة كربالء 2 
 ==== كلية الزراعة 4214 ندوة حقوق االنسان 5
12 

 العلمي 

 ==== ======= 4214 العلمي / قسم التربة مرالمؤت
 ------ ------- 4210 الندوة الفطرية للسموم الفطرية 11
 ======== ======= 4210 ندوة حفظ النماذج الحشرية 14
 ====== ====== 4210 مؤتمر قسم المحاصيل الحقلية 10
 ===== ====== 4216 ندوة عن التصحر  12
 ===== متحف التاريخ الطبيعي 4216 سوداءندوة عن االرملة ال 19
 ======= كلية العلوم للبنات 4219 النباتات البريةندوة عن  16



 
 

 
 

 
 
 

 الحشرات ندوة عن التوسع العمراني واثره على 10

 الحشرات

 ======== متحف التاريخ الطبيعي 4212
 ======= مصر 4216 مؤتمر حماية المصادر البيئية والوراثية 12

 .االخرى ألنشطة العلمية سابعا : ا 

 1522-1500المعهد الزراعي الفني   داخل الكلية

 1522-1502التدريب الصيفي للطلبة  4222-1522االشراف على متحف الحشرات 
 ،1529-1505واللجان االمتحانية الرئيسة والفرعية  1552-1522االشراف على مختبر الحشرات 

 4210لجنة علمية في القسم 

 ط العلميلجنة النشا

 1521-1502وادارة المخيمات التدريبة للطلبة 
 1505عضو ارتباط لنقابة المهندسين الزراعين  4216لجنة النشاط العلمي في القسم 

 تشخيص النماذج الحشرية لطلبة الدراسات العليا

 

 وطالب المشاريع البحثية للتخرج 

 – 1521لجنـة العنايـة باألقســام الداخليـة ومتابعـة نواقصــها  .1
1524. 

 
 – 1521لجنـة العنايـة باألقســام الداخليـة ومتابعـة نواقصــها  .4 وطالب المشاريع البحثية للتخرج 

1524. 

 
 1521اشراف على المختبرات  .0 
 1526لجنة فحص المطبوعات المستوردة  .2 

 1521لجنة توعية المدارس االعدادية  .6   .9
 1524 -1521لجنة الدفاع المدني  .0 

 1520لمؤسسة المعاهد الفنية لجنة السوق الخيري ل .5   .2

 1521لجنة اعداد دليل لمؤسسة المعاهد الفنية    .12

 1524تكليف برئاسة القسم    .11

 1521، 1505تكليف بمقرريه القسم    .14

10.     
 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Key for identification for genera and species of 

Thrips (Thysanoptera: Thripidae) from middle of 

Iraq. 2004. Bull. Iraq nat.Hist. Mus. 10(2):9-37     

 4222  متحف التاريخ الطبيعيمجلة 

4 Four new species of Thrips (Thysanoptera: 

Thripidae) from middle of Iraq/ 2004. Bull. Iraq 

nat.Hist. Mus.  

 

========= 4222 



 
 

 
 

 
 
 

0 New record of Thrips (Thysanoptera: Thripidae) 

from middle of Iraq/ 2005. Bull. Iraq nat.Hist. 

Mus. 10(4): 31-37 

 

 4225 

2 Key to the genera and species of Phlaeothripidae ( 

Thysanoptera: Tubulifera) of Baghdad/ Iraq. 

2009. Bull. Iraq nat.Hist. Mus 

 

================== 4225 

9 On Some Species of Tubuliferous Thrips 

(Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iraq. 2008. 

Bull. Iraq nat.Hist. Mus 

 

======== 4222 

 4212 علوم الزراعية/كلية الزراعةالمجلة  تسجيل جديد لحشرة قمل الكتب في العراق الول مرة 6

 4212 مجلة كلية الزراعة/كربالء دراسة لخمسة من افات الجت واعدائها الحياتية 0 

 4212 مجلة وقاية النبات العربية تسجيل الول مرة لثربس البطيخ في العراق 2

مجلة العلوم  -Farnk.cephalicaتسجيل جديد للنوع  5

 2102-الزراعية/كلية الزراعة

 

 4214 مجلة العلوم الزراعية/كلية الزراعة

12  New record of predator thrips in Baghdad- 

 2102-مجلة متحف التاريخ الطبيعي/بغداد

 

 4214 مجلة متحف التاريخ الطبيعي

 4212 ةالتطبيقيالمجلة المصرية للعلوم    - تسجيل جديد للحشرات على بعض نباتات العائلة الخبازية- 11

تسجل جديد لثالثة انواع من الثربس على بعض نباتات العائلة  14
 - -. النجيلية في بغداد/ العراق

 

 2102 ةالتطبيقيالمجلة المصرية للعلوم 

10 (Hemiptera:Heterptera:Tingidae  جديد تسجيل 
  بغداد  -. العراقالبق الشبكي في بغداد لحشرت

 

 2102 ةالتطبيقيالمجلة المصرية للعلوم 
 

و النوع  Nanopsocusتسجيل جديد للجنس   12
Nanopsocus oceanicu s Pearman 1928 ( 

(Pachytroctidae: Psocoptera في بغداد/ العراق 
 

 

 2102 ةالتطبيقيالمجلة المصرية للعلوم 

 4210 مجلة ربوع الرافدين/ كلية الزراعة مقالة عن المتاحف، تاريخها واهميتها 19

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

     اليوجد 

     

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت
         شهادة تقدير و إبداع  1

 
 4114 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1719 - 1791 معهد الزراعي الفنيال  كتاب شكر وتقدير 12 4
 1777-1717  كليةالزراعة ( أربعة كتب شكر وتقدير 6) 3
 1774 الهيئة العامة للبحوث الزراعية وكتاب شكر وتقدير  2
 التدريس.  اب شكر وتقدير مع مكافأة مالية كت 5

 
اللغة  تطوير طرائق التدريس ودورة مركز

 العربية اللغةا

4111 
 4111 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدير كتاب شكر و  2
 4114 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهادة تقدير وابداع 9
 4111 جامعة كربالء شهادة تقدير 1
 4115 متحف التاريخ الطبيعي ========== 7

ـــدير  11 ـــع كتــاب شـــكر وتق ـــوزير/ عـــام لجمي مــن ال
 المنسبين

 4112 بحث العلميوزارة التعليم العالي وال
مــن رئــيس الجامعــة/ عـــام كتــاب شــكر وتقــدير  1

 لجميع المنسبين
 4112 جامعة بغداد

 4112 مصر شهادة تقدير من جمعية حماية المصادر البيئية 14
13    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

4   

  

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية اللغة            

  اللغة االنكليزية 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  



 
 

 
 

 
 
 

C.V 
 

 
 

 
 

Name:   Awatif Abdul-Fatah Hamodi 

Date of Birth:   24/11/1954 

Religion:   Muslims    

Martial statues:  Devoirs   

No. of children:   none 

Specialization: Plant protection/ Entomology/   Insects Taxonomy 

Position: Assistance proffers 

Scientific Degree: PHD. Degree / Insects Taxonomy 

Work Address: college of Agricultural/ Dept. of Plant Protection 

Work Phone:   

Mobile:  20524224920 

E-mail: awatif.hamodi@gmail.com 

      First,    Scientific Certification: 

Date  College University Degree science  

30/6/1977 Agricultural Baghdad B.Sc. 

3/6/2001 Agricultural Baghdad M.Sc. 

18/9/2006 Agricultural Baghdad Ph.D. 

========= ============= ========= Any other 

 

 

 

     

 
 

Photo 
 



 
 

 
 

 
 
 

  Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

3/9/1977-1988 Institute of Agricultural technical Baghdad University 1 

1/8/1988-at now College of  Agricultural Baghdad University 2 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

Year Subject Department  No. 

1977  Insects Taxonomy and General 

Entomology 

 Plant protection/ Institute of 

Agricultural 

1 

1978-1988 Insects Taxonomy and General 

Entomology 

 Plant protection/ Institute of 

Agricultural 

4 

1978,1979-

1988 

Insects Taxonomy &Economic Insects   Plant protection/ Institute of 

Agricultural 

0 

1988-now Insects Taxonomy &general Insects  Plant protection/ College of  

Agricultural 

2 

2012-now Advance Ins. Taxon. and General 

Ins.Msc.student 

=================== 9 

2015- now Advance Morphology./PhD. student ================= 6 

2012-2014 Student Project / stage fourth =============  0 

From -To Workplace Career No. 

3/9/1977-

1/8/1987 

Institute of Agricultural Assistance Teacher 1 

1/8/1987-

3/6/2001 

College of  Agricultural Instructor 4 

1/8/1987-

3/6/2001 

College of  Agricultural Assistance Teacher 0 

3/6/2001-

18/9/2006 

College of  Agricultural Teacher 2 

23/10/2011 ========= Assistance professor 9 

   6 



 
 

 
 

 
 
 

2013-2016 Study Casts / stage fourth =================== 2 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title  No. 

2014-2016 Plant. Prod.  Taxonomic study of lice bug in Baghdad and Babylon 1 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participati

on 

Place Year Conferences Title  No.  

) بحث / 

 بوستتتتت  

 حضور(

participate Nat. Hist. of Iraqi 

Museum 

 

2/6/20

01 

Scientific   Conferences  1 

participate  Ministry of Agriculture  24/6/2

0022 

Scientific   Conferences  2 

Speech 

research 

College of Agriculture  2/4/20

02 

Scientific Congress  3 

Speech 

research 

Institute of plant 

protection p  

15/8/2

002 

Scientific Conferences  4 

participate  Baghdad University 2011 Computer learning 5 

Speech 

research 

Nat. Hist. of Iraqi 

Museum 

2015 The outsider Insects in Iraq 6 

participate  =========== 2013 The forensic and insecta 7 

 Speech 

research 

Karbala university 2010 Scientific Congress  8 

participate  College of Agriculture  2012 The huamnright's Conferences 9 

======= ========== 2012 Scientific Congress dep.of soil 10 

========

==== 

==================

= 

2013 Conferences of fungal poison 11 

========

== 

=============== 2013  Cycle to save and kept the insects specimens  12 

========

= 

===== 2013 Scientific Congress of agronomy 13 

====== =========== 2016 Conferences about deserts  14 

====== Nat. Hist. of Iraqi 2016 Conferences of black widow 15 



 
 

 
 

 
 
 

------- College of scince  2015 Conferences about wild plants  16 

====== Nat. Hist. of Iraqi 2014 Conferences of the expansion and effect of 

insects 

17 

======== College of Agricultural 2016 Conference of I.P.M. plant protection 18 

====== Egypt 2016 Congress protection the environment 19 

===== Nat. Hist. of Iraqi 2017 Conference of protected the flamenco 20 

   

  Seventh,     Scientific Activities: 

 Institute of Agricultural Technical  1977-1988 Within the College  1988- at now 

 Committee a summer training 1078-1987 Keeper of Insects museum 1988-2000 

Committee Agricultural Engineers Association link 1979 Keeper of Insects Laboratory 1988-1998 

Committee of the camps circuit Altdabah 1987-1981 Scientific committee 2013  

Committee's attention to sections of Interior 1979-1981 Commission of scientific activity 2016 

The Commission examined imported Talmtbuaat 1986 Idented the insects specimen /over now 

 

 

The Commission exam  1979-1985 Rating Research 2011 at now 

Supervise laboratories 1981 Mqaam external research 2013 at now 

Commission educate junior high school   1981 Rating PHD & MSC theses 2011 at now 

Commission of charity market  1983   

The Civil Defense Committee  1981-1982  

Commission institutes a promising Foundation guide 1981  

Entrust the management head of the department 1982  

Entrust the management decisions Section 1978, 1981  

  

 

   Eighth,   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    Key for identification for genera and species of Thrips 

(Thysanoptera: Thripidae) from middle of Iraq        
Bull. Iraq Nat.mus.hist.  4222  

2 Four new species of Thrips (Thysanoptera: Thripidae) from 

middle of Iraq   

 

======== ==== 

3 New record of Thrips (Thysanoptera: Thripidae) from 

middle of Iraq  

 

========  4225 

4 Key to the genera and species of Phlaeothripidae ( 

Thysanoptera: Tubulifera) of Baghdad  

 

=================

= 

4225 

5 On Some Species of Tubuliferous Thrips (Thysanoptera: 

Phlaeothripidae) from Iraq.   

 

======== 4222 

6 New record of insect Psocid in Iraq J. of  Agricultural 

science 

2010 

7 Study of 5pests &their natural enemies of alfalfa J. of Karbala 

Agricultural 

2010 

8 New record of melon Thrips in Iraq J. of Arabic Plant 

protection/Lebanon 

2010 

9 New record of    Farnk.cephalica  in Iraq   

 

of  Agricultural science 4214 

10 New record of predator thrips in Baghdad  Bull. Iraq Nat.mus.hist 2012 

11 New record of insects on Malvacea Egyptian Journal of 

Applied Sciences 

2014 

12 Recorded on 3 species of thrips on Graminacea in 

Baghdad/ Iraq 

Egyptian Journal of 

Applied Sciences 

2014 

13 New record to Bugs networking in Baghdad Egyptian Journal of 

Applied Sciences 

2015 

14 New record Nanopsocus and Nanopsocus oceanicu s 
Pearman 1928  (  (Pachytroctidae: Psocoptera) in iraq 

Egyptian Journal of 
Applied Sciences 

2015 

15 An article on the history and importance of museums  Magazine throughout 

Mesopotamia 

2013 

   

 Ninth,   Membership: 



 
 

 
 

 
 
 

 none                   

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

Year Donor Name of Awards and 

Certificates 

No. 

2002 Ministry of Higher Education  Certificates  1 

1978-1987 Institute of Agricultural Technical 14 wards  4 

1989-1999 College of Agricultural  6 a wards  0 

1992   Public Authority for Agricultural Research 1 a wards  2 

2001  Center of methods of teaching &staff training  1 awards  9 

2000, 2002, 

2016. 

Ministry of higher education &scientific 

research  

5A wards and  Certificates  6 

2010 Karbala University A wards and  Certificates 7 

2013-2015 Nat.mus.hist. of Iraq 4 awards 8 

2016 Rector awards 9 

2016 Egypt A wards and  Certificates from 

Protection of environmental and 

genetic sources Association 

10 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

 none 

 

1 

 

       Twelfth,       languages:  

  Arabic      
    English 

 

*Note: - Make a copy on CD. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 


