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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ   فوزية محمد عزيز:   ـم ـــــــ

  1953-بغداد  : تاريخ الميـالد 

 متزوجةالحالة االجتماعية  : 

 واحد عـــــدد األوالد  :

 حشرات -بايولوجي :     صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  : أستاذ مساعدالدرجة العلمية 

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

      /العمل   :    هاتف

 07706207620:    الهاتف النقال

 Fawzyiamohmmed@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 1975 حشرات-بايلوجي  العلوم بغداد

 1990 حشرات-بايلوجي  العلوم بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2005 حشرات-بايلوجي  العلوم بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -21/3/2991 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2991  اقتصاديةحشرات  وقاية نبات   2

 

 

 

 اقتصادية حشرات وقاية نبات  

1 

 

 

 

 

  االرشاد وقاية نبات +

 

 

 اقتصاديةحشرات 

 

 

 2991 اقتصادية +عامة حشرات وقاية النبات 3

 حماصيل + بستنيةحشرات  المحاصيل + البستنةقسم  4 2991

 اقتصادية + عامة  حشرات + التربة ارشاد 5

 1002  +حماصيلاقتصادية حشرات  ارشاد + الرتبة 6

 1004 عامةةةةة + مبادئ حشرات خمازن  + اقتصاد زراعي وقاية 1

 1023 حشرات مبادئ وقاية +  اقتصاد + البستنة  1

 اقتصاد +بستنة+عليا 9

  تتعليادراسات

 1024 وقاية +حشرات+خضر

 1025 وقاية +حشرات+خضر اقتصاد +بستنة+عليا 

 1026 +حشرات+خضروقاية  اقتصاد +بستنة+عليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 1976-1-12 مؤسسة البحث العالي فني 2

 1992-3-12 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

 1995-3-12 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 1998-3-12 جامعة بغداد–كلية الزراعة  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

 1023 وقاية نبات تأثير انواع مختلفة من االغذية على حياتية حشرة عثة التين في المختبر  2

مسح وجمع الحشرات التي نباتات الباذنجان في البيوت المحمية من مجمع  1
 الجادرية 

 1024 وقاية نبات

الوجود الموسمي النواع الحشرات التي تصيب المجموع الخضري لنبات  3

Alfafa  واهم اعدائها الحيوية 
 1025 وقاية نبات 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات اً: المؤتمرات سابع 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 33  -عدد الندوات املشارك بها  :

  3 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

   بالمؤتمر الدولي في كربالءالمشاركة  املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات

 
  باملؤمتر يف الكوفةاملشاركة  

 Google scholarالمشاركة بدورة  

scholarاملشاركة بدورة طرائق تدريس    السادس

 التدريس

 املشاركة بدورة اللغة العربية 
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 . البحوث  التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

وزارة التعليم العالي  –مؤسسة البحث العلمي  دراسة خزن وحيوية وانبات حبوب اللقاح الصناف مختلفة من ذكور النخيل 2
 2911-العراق  - والبحث العلمي 

تأثير درجات الحرارة العالية والتفريغ الهوائي على حشرة عثة التين احدى  1

 مجلة نخلة التمر –افات التمور المخزونة في العراق 
سنة  133-113ص  1عدد – 1مجلد 

2913 
على حشرة خنفساء السورينام افة على  والحرارةتأثير التفريغ الهوائي  3

 التمور المخزونة في العراق 

 2915سنة  2عدد  4المجلد –مجلة نخلة التمر 

 

 2913سنة  1مجلد –مجلة نخلة التمر  تأثير درجات الحرارة العالية على حشرة عثة التين في العراق   4

تأثير درجات الحرارة العاليةة علةى فنفسةال الثمةار الجافةة   افةة علةى التمةور  5
ص  2عدد  3مجلد  –مجلة نخلة التمر  المخزونة في العراق 

 2914سنة  311-336

 Braconتةاثير درجةةات الحةرارة العاليةةة والتفريةغ الهةةوائي علةى المت فةةل  6
hebetor  ص  1عدد  5مجلة نخلة التمر مجلد  على حشرة عثة التين

 2911سنة  211-211
دراسة حقلية عن اصابة بعض اصناف التمور التجارية بعثة التين في وسط  1 

 العراق 

 ي
 

 
 
 

 

مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية 
 2911سنة  33-11ص  3عدد  6مجلد 

البحوث الزراعية والموارد المائية مجلة  تأثير االصابة بالزنابير والطيور على انتاج اربعة اصناف من التمور  1

 44-31ص  6مجلد 

 2911دولة االمارات العربية المتحدة سنة  دراسة حقلية لمكافحة عثة التين على التمور باستعمال المبيدات البكتيرية  9

مجلد  –المؤتمر العلمي الخامس البحث العلمي  فعالية غاز ثاني اوكسيد الكاربون ضد االطوار المختلفة لعثة التين  20
 2919بغداد سنة  6جزل  2

دراسة اولية لتحديد حجم العينة االمثل لتقدير نسبة االصابة بحشرة  22
 الحميرة في بساتين النخيل 

المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي 
 2919بغداد سنة  6الجزل  2مجلد 

مصير بيض فنفسال الثمار الجافة الذي يعيش معامالت التفريغ الهوائي  21
 مع الحرارة او الحرارة لوحدها 

 1عدد  15مجلد –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 2994سنة  15-19ص 

تاثير غاز ثاني اوكسيد الكاربون مع الحرارة على االدوار المختلفة  23
 لخنفسال ذات الصدر المنشاري 

عدد  15مجلد  –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 2994سنة  140-133ص  1
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تاثير التفريغ الهوائي مع الحرارة او الحرارة لوحدها  على فنفسال  24

 الثمار الجافة 

 2995سنة  229-201ص  2عدد  15مجلد 

عدد  16مجلد  –مجلة العلوم الزراعية العراقية  تاثير المصادر الغذائية المختلفة على حياتية دودة درنات الب اطا  25
 2995سنة  210-266ص 2

 

 .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

 1021 الزراعة/جامعة بغدادعميد كلية  شكر وتقدير 2

 1023 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 1024 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 1023 عميد كلية النهرين/جامعة بغداد شهادة تقديرية 

 

 

 1023 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة تقديرية 4

 

 

 1023 الزراعة/جامعة بغدادعميد كلية  شكر وتقدير 5

 1024 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 1025 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شهادة تقديرية  

 1024 وزير شكر وتقدير 1

 1025 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

9 

 

 1026 رئيس وزراء شكر وتقدير

 1026 الزراعة/جامعة بغداد عميد كلية شكر وتقدير 20
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 1026 /جامعة بغدادمدير االقسام الداخلية  شكر وتقدير 22

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

 

 عشر :اللغــات . لثثا 

 


