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 السيره الذاتيه 

 

 

 

 

 فالح عبود سابط:   االســــــــــــم 

  12/9/2991:  تاريخ الميـالد 

 الحالة االجتماعية  : متزوج

 ستة عـــــدد األوالد  :

 :  علوم في وقاية نبات    التـخـصــص

 :   تدريسي   الوظيفــــــه  

 مدرس    الدرجة العلمية :

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

 هاتف العمل   :   /     

 :  /       الهاتف النقال
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جامعة بغداد   
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 falah.abood@yahoo.com البريد إاللكتروني : / 

 المؤهالت العلمية .أواًل :  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة
 بكالوريوس

 

 1987 وقاية نبات الزراعة بغداد

 2009 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 

 4102 حشرات مخازن الزراعة بغداد
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة
 4112 -1987 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 0
 4102-4112 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 4
 ولغاية االن 1121 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 / / استاذ مساعد 2

 / / أستاذ   5
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 ثالثًا : التدريس الجامعي  

 الى –الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت
 لغاية اآلن -4112 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 خامسًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

ــم ت ــادة القسـ ــ ــة المـ ــ  السنـ
 0222-0220 مبيدات  وقاية نبات   0

0225 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 امراض 

 

 

 0221-0221 حشرات طبية  وقاية نبات  3

 لغاية االن-4113

 

4112 

 حشرات مخزنية وقاية نبات 2
 حشرات مخزنية وقاية نبات  5

 

 

 سادسًا: ) االطاريح ، الرسائل ،بحوث التخرج ( التي أشرف عليها: 

ــم اسم األطروحة  أو  الرسالة او بحث التخرج  ت ــة القسـ  السن

استعمال التفريغ الهوائي والحرارة العالية  في مكافحة االدوار المختلفة  0
 لحشرة خنفساء الحبوب الشعرية)الخابرا(

 4112 وقاية نبات



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

جامعة بغداد   

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

تقييم كفاءة استعمال غاز االوزون  4 
ودرجات الحرارة في مكافحة  خنفساء 

 الحبوب الشعرية)الخابرا(

Trogoderma granarium 
(Everts) 

(Coleoptera; Dermestidae) 

 4102 وقاية نبات
 

 سابعًا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

  2  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

 33  -عدد الندوات المشارك بها  :

 19 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 ثامنا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية
سابع للبحوث الالمشاركة بالمؤتمر  بعضوية لجنة االشراف على االنشطة الطالبيةالمشاركة 

 الزراعية

 

 المشاركة بدورة الحاسبات  ة النحلو التحضيرية لندلجنة االمشاركة بعضوية 
االمشاركة في دورة االلغة االنكليزية التوفل المشاركة في لجنة الثقافة واالعالم

 02المشاركة بدورة  التاهيل التربوي االسعار لكلية الزراعةالمشاركة في لجنة تقصي   
 043المشاركة بدورة اللغة العربية المشاركة في لجنة تجهيز المختيرات

 

 العربية04043 
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 تاسعا: البحوث  التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  . 

 محل النشر والسنة أسم البحث ت
تاثير تداخل التفريغ الهوائي ودرجات الحرارة في االدوار  0

 Trogoderma granariumلخنفساء الخابراالمختلفة 

(Everts) Coleoptera 

IRAQ JOURNAL OF 
AGRICULTURE  مجلة الزراعة العراقية

 ISSN :66661181 البحثية9002

 2: االصدار 68: المجلد 9002: السنة
سيلزيه عند الوقت نصف القاتل  54تأثير معاملة الحرارة العالية 4

(LT50 في بعض المقاييس الحياتية ليرقات خنفساء الحبوب )

 Trogoderma granariumالشعرية )الخابرا ( 

(Everts( )Coleoptera :Dermestidae)  

المجلد:  1122 مجلة األنبار للعلوم الزراعية

 1العدد:  9
تقييم كفاءة استعمال غاز االوزون و درجات الحرارة في مكافحة االدوار  3

المتحركة لخنفساء الحبوب الشعرية)الخابرا( مختبريا 

Trogoderma granariumEverts 

Coleoptera : Dermestidae 

 11المجلد: (4105)  العراقية للعلوم مجلةال

 أ 3العدد:
تقييم كفاءة استعمال غاز االوزون و درجات الحرارة العالية على طوري  2 

البيض والعذارى لخنفساء الحبوب الشعرية)الخابرا( 

 Trogoderma granarium Evertsمختبريا.

Coleoptera : Dermestidae 

 11المجلد:( 4105)  العراقية للعلوم مجلةال

 ب 3العدد:
 5   

1   

1   

2   

2   

01   

00   

04   

03   

02   

05   

 

 والدولية .عاشرا: عضوية الهيئات العلمية المحلية  

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
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 احدى عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 0

 بغداد

4112 
 4102 وزير شكر وتقدير 4
 4105 مدير مركز الصحة النفسية شكر وتقدير 3
 4101 وزراءرئيس  شكر وتقدير 2

 
5   4103 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
0   

 

 ثالث عشر :اللغــات . 

 

 

 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

جامعة بغداد   

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

  

C.V 

 

 

 

 

 

 

Name:  falah abood sabeat 

Date of Birth:  21/9/1964 

Religion:  Muslim 

Martial statues:  Married 

No. of children: sex 

Specialization: Science in Plant Protection 

Position Teaching 

Scientific Degree: Teacher 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  / 

Mobile:    

E-mail:  :  / falah.abood@yahoo.com  

 

    

 

 

 

 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 
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 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 
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    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1987 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 2009 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2014 Agriculture Baghdad Ph.D. 

    

        Second,     Career: 

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

So far in2009 College of Agriculture at 

the University 

Baghdad 1 

       Fourth, 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

1987-2009 College of Agriculture at 

the University of Baghdad 

Technical 1 

2009-2014 College of Agriculture at the 

University of Baghdad 

assistant teacher 2 

So far in 2014 College of Agriculture at the 

University of Baghdad 

teacher 3 

   4 

Year Subject Department  No. 

1991-1994 

1995 

Pesticides Plant Protection 1 

Diseases Plant Protection 2 

1996-1997 Medical insects Plant Protection 3 

 Plant Protection 4 

 Plant Protection 5 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 

Year Department Thesis Title No. 

2014 Plant 

Protection 
Efficacy of Ozone and 

Temperature to Control The 

Hairy Grain Beetle (khabra) 

Trogoderma granarium (Everts) 

(Coleoptera; Dermestidae) 

 

1 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

 ستر

ح

ضو

 ر(

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

So far2003 Storage inect Plant Protection 6 

  7 

  8 

   9 
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    7 

    8 

    9 

 

 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Seventh Conference on Agricultural 

Research 

Member of the committee for 

supervising student activities 
Computer Course Preparatory paradise for bees 

Symposium 
English Course The Committee on Culture and 

Information 
Rehabilitation educational The Truth prices 

 

  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 EFFECT OF VACUUM WITH HIGH 

TEMPERATURES ON DIFFERENT 

STAGES OF KHAPRA BEETLE 

Trogoderma granarium (Everts) 

(COLEOPTERA;DERMESTIDAE) 

IRAQ JOURNAL OF 

AGRICULTURE ة مجلة الزراع 

: ISSN العراقية البحثية

 9002: السنة 66661181

2: االصدار 68: المجلد  

9009 

2 The effects of high temperature 

45 C   ْ at the lethal time (LT50%) 

on some biological aspects of 

the hairy grain beetle larvae 

(Trogoderma granarium) 

(Everts) (Coleo.: Dermestidea) 

al-anbar journal of 

agricultural sciences  

9022 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjkaimgrbRAhWE3iwKHRF_A78QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dissues%26jId%3D145%26uiLanguage%3Dar&usg=AFQjCNHhUbGbF-TwdMgHEu6c4uS_SpW_xg
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjkaimgrbRAhWE3iwKHRF_A78QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dissues%26jId%3D145%26uiLanguage%3Dar&usg=AFQjCNHhUbGbF-TwdMgHEu6c4uS_SpW_xg


 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

جامعة بغداد   

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 
3 Evaluation the Efficacy of Ozone 

and High Temperature to Control 

Egges and Pupae Stages 

Laboratory for Hairy Grain 

Beetle (khapra) Trogoderma 

granarium Everts Coleoptera : 

Dermestidae 

9061  3العدد: 11المجلد:   

4 Evaluation the Efficacy of Ozone 

and High Temperature to Control 

Egges and Pupae Stages 

Laboratory for Hairy Grain 

Beetle (khapra) Trogoderma 

granarium Everts Coleoptera : 

Dermestidae 

9061  3العدد: 11المجلد:   

 

 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

   1 

   9 

   3 

   4 

   5 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

2 

http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
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  9 

  3 

 

 

    thirten   ,       languages:  

 

 

 

 

 


