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ــاالســ  فريال حسوني صادق جالب النجفي :   ـم ـــــــ

  41/5/4795 : تاريخ الميـالد 

 الحالة االجتماعية  : اعزب

 / عـــــدد األوالد  :

 حشرات:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  الدرجة العلمية مدرس

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 feryal.alhasony@coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 6991-6991 وقاية نبات الزراعة بغداد

 61/66/7001 حشرات  الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 7067-67-7 حشرات الزراعة بغداد

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -61/66/7001 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 7067-7001  بيئة حشرات  وقاية نبات   6

7067 

 

 

 

 

 حشرات وقاية نبات  

7 

 

 

 

 

  قسم البسنة 

 

 

 حشرات بستنية

 

 

 7063 حشرات وقاية النبات 3

 حشرات بستنية البستنةقسم  4 7063

   حشرات وقاية النبات 5

 7064  حشرات بستنية قسم البستنة 1

 7064  اسس وقاية قسم التصحر 1

 7065 بستنيةحشرات    البستنة قسم 1

 7061  حشرات حماصيل وقاية نبات  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 61/66/7001 -63/66/7007 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 6

  7067-67-7– 61/66/7001 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 7

 لغاية االن – 2142-42-2 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

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

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 7064 وقاية نبات الوجود الموسمي للحشرات التي تصيب محصول الجت في جامعة بغداد 6

 7065 وقاية نبات حشرة خنفساء اللوبيا على النباتية  الزيوت بعض اختبار تاثير  7

دراسة بعض الجوانب الحياتية لدودة ورق القطن وتحديد درجات الحرارة  3

 الحرجة والثابت الحراري
 7061 وقاية نبات 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات اً: المؤتمرات سابع 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 35  -عدد الندوات املشارك بها  :

  5 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

   بالمؤتمر الدولي في كربالءالمشاركة   املبيداتاملشاركة بندوة 

 
  املشاركة باملؤمتر يف الكوفة املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات 

 Google scholarالمشاركة بدورة  اللجنة االمتحانيةاملشاركة يف 

scholarاملشاركة بدورة طرائق تدريس   املشاركة يف جلنة اتالف الدفاتر االمتحانية السادس

 التدريس

 املشاركة بدورة اللغة العربية االمتحانية اللجنةاملشاركة يف 

 املشاركة بالبحوث الزائفة 

 املشاركة باملؤمتر النسوي 

 HPLCاملشاركة بدورة  

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

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

تشخيص الديدان السلكية التي تصيب محصول البطاطا في وسط العراق  6

 بأستعمال المصائد الفرمونية والضوئية 
المؤتمر العلمي  2013(  1مجلة الكوفة عدد )

 الثالث

التفضيل الغذائي والخسارة االقتصادية  للدودة القارضة االرضية والكاروب  7

 على درنات البطاطا اثناء الزراعة الربيعية في وسط العراق 
المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 

 7065سنة  1عدد  30
 PCRتشخيص الديدان السلكية التي تصيب درنات البطاطا بأستعمال تقنية    3

 
 2014(  1) 6مجلة ديالى للعلوم الزراعية  
 

فلي انتلاب بل ور نجلين الخيلار عل ري   Apis melliferaنحل  العسل   دور 4
 الثمار 

 69مجلة كلية التربية االساسية المجلد 

 7063سنة  11ملحق العدد 
 

اختبار تأثير بعض المسببات الممرضة والمبيد اكتار على شدة االصابة بحشرة  5

 على محصول الباذنجان Spodoptera littoralisدودة ورق القطن 
 77مجلة كلية التربية االساسية المجلد 

 7061سنة  94ملحق العدد 
 

البطاطا من االصابة ببعض تقييم كفاءة بعض مبيدات التربة الحشرية في وقاية  1
(  1) 43-مجلة العلوم الزراعية العراقية  حشرات التربة

 7067.   54-41) عدد خاص ( : 
 Acaudaleyrodesالوفرة الموسمية والكثافة العددية لل بابة البيضاء  1 

rachipora . على نبات القبار في وسط العراق 

 

المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 

 7065سنة  67عدد  30
الكثافلة العدديلة وحساسلية بعلض اصلناط البطاطلا لبصلابة بحشلرة الثللرب   1 

 والمن في الزراعة الربيعة في وسط العراق
 2016(  13) 2مجلة بغداد للعلوم 

القلويدات الكاليكوسيدية في بعض أصناف البطاطا وعالقتها بأصابة الدرنات  9

 ةبالديدان السلكي
 2014(  14) 2مجلة تكريت للعلوم الزراعية 

60 Contradict relation between Honey bee Actives and 
production of Cucumber fruit parthenogensis Green 
Houses. 

World Journal of Pharmaceutical 
Research 5(9).6(76-81). 

 

66   

67   

63   

64   

65   

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، اجلوائز احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 7067 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 7063 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 7

 7064 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد وتقديرشكر  3

 7063 عميد كلية النهرين/جامعة بغداد شهادة تقديرية 

 

 

 7063 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة تقديرية 4

 

 

 7063 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 7064 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 7065 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شهادة تقديرية  

 7064 وزير شكر وتقدير 1

 7065 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

9 

 

 7061 رئيس وزراء شكر وتقدير

 7061 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 60

 7061 /جامعة بغدادمدير االقسام الداخلية  شكر وتقدير 66

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

6   

 

 

 

C.V 

 
 
 

 
 
 

Name:  Feryal Hasony Sadiq 

Date of Birth:  14-5-1975 

Religion:  Baghdad 

Martial statues:  unmarried-single 

No. of children:  

Specialization: Insects 

Position: Teaching 

Scientific Degree: Teacher 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  / 

Mobile:    

E-mail:  :  /   

 

    

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 
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1996-1997 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
18-11-2007 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2-12-2012 Agriculture Baghdad Ph.D. 

    

        Second,     Career: 

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

2007-now College of Agriculture Baghdad 1 

       Fourth, 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

13-11-2002  Teachnical 1 

18-11-2007  Assistant Teacher 2 

2-12-2012  Teacher 3 

   4 

Year Subject Department  No. 

2007 Economic Entomology Protection of plant 1 

Insects Environment Protection of plant 2 

2012 Principles of Insects Protection of plant 3 

Insects Horticultural Horticultural 4 

  5 

2014 Foundations and Prevention Desertification 6 

  7 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2014  The seasonal presence of insects that infect crop jet at Baghdad 

University 

 

1 

2015  Test the effect of some vegetable oils on insects stores 2 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

ستر 

ح

ضو

 ر(

 cturerle  

Baghdad 

2012 The Iraq Journal of Agricultural 

Sciences(TIJAS)   

1 

Lecturer Kufa 2013 The Kufa Journal of Agricultural Sciences 2 

    3 

    4 

    5 

    1 

  8 

2015 Insects Crops Protection of plant 9 
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    1 

    1 

    9 

 

 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

  

  

  

  

 

  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 Diagnosis of Wireworm Agriotes spp (Coleoptera : 

Elateridae) infested Potato tubers in the middle of Iraq by 

using Pheremon and Light traps . 

 

  

2 Diagnostic of Wireworm that attak 

Potato tubers by using PCR 

  

3 Food prefence and economic losses of agrotis ipsilon and 

Gryllotalpa gryllotalpa on infestation potato tubers during 

spring plantation in the  middle of iraq 

  

4    
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 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

   4 

   7 

   3 

   4 

   5 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

6 

  7 

  3 
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    thirten   ,       languages:  

 

 

 
 


