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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ  هند ابراهيم علي الخزرجي:   ـم ـــــــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 hind_i_ali@ coagri.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 03/6/8991 وقاية نبات الزراعة بغداد

 7/81/1331 حشرات  الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 86/1/1386 حشرات الزراعة بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -10/88/1331 بغداد       كلية الزراعة 1

 درابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوج

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1332-1331 حشرات اقتصادية عملي  وقاية نبات   8
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 حقليةالمحاصيل ال
 

 

 حشرات محاصيل عملي 

 1388-1339 بيئة حشرات عملي  وقاية نبات  0

1339-1388 

1382-1386 

 

 حشرات محاصيل عملي  حقليةالالمحاصيل  2

 مبادئ حشرات  االرشاد الزراعي 2

 1387-1386 علم الحيوان العام  وقاية نبات  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 7/81/1331 -10/88/1331 جامعة بغداد–كلية الزراعة  )معيدة( فني 8

 1386 /86/2 –7/81/1331 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

    لغاية االن     -        1386 2/16/ امعة بغدادج–كلية الزراعة  مدرس 0

 / / استاذ مساعد 2

 / / أستاذ   2
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 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 1383-1339 وقاية نبات )بحث تخرج(  في حياتية دودة ورق القطن  Matchتأثير منظم النمو  8

)بحث  التأثيرات الحياتية لمستخلص الزنجبيل في يرقات دودة ورق القطن 1
 تخرج(

 

 1386 -1382 وقاية نبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  1  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

  -املسشارك بها :عدد ورش العمل 

1  

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 داخل الكلية

 املشاركة يف اللجنة االمتحانية 

 

 

 

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

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

تأثير بعض منظمات النمو الحشرية والمبيد الحيوي ابامكتين في القابلية  8
 التكاثرية لدودة ورق القطن

-91(: 0) 23 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
837 (1339) 

تأأأأأأأثير معاملأأأأأأة اال أأأأأأوار اليرقيأأأأأأة بمشأأأأأأاب   رمأأأأأأون االنسأأأأأأأ     1 

Methoxyfenozide  في حياتية دودة ورق القطن  

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية  

 1388(  8) 12المجلد 
فأأي اال أأأوار اليرقيأأأة وبعأأأض الم شأأأرات   Abamectinتأأأثير مبيأأأد  0 

 ياتية لدودة ورق القطنالح

( 8) 87مجلة الزراعة العراقية )البحثية( مجلد 
:92-832/ 1381 

الكثافأأأة السأأأكانية ونسأأأبة االصأأأابة للحلأأأم ربأأأاعي االرجأأأل علأأأى التأأأين  2 1380،الم تمر العلمي الرابع 

 ومكافحت  بالمستخلصات النباتية مختبريا

: 76-69(: 2) 20مجلة العلوم الزراعة العراقية 

69-76 /1381 
 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
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والذابة  Thrips sppالكثافة العددية والتفضيل الغذائي لحشرتي الثربس  2

 cucumisعلى خمسة اصناف خيار ماء Bemisia tabaci  البيضاء
sativus في الحقل 

  

 

 -مجلة الكوفة للعلوم الزراعية المجلد الخامس

 1380  /22-02: 8عدد خاص 
 

الفلفأل االسأود  أد يرقأات دودة ورق  الفعالية المميتة لمستخلصأات ثمأار 6

 القطن
-821(: 8) 1-مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

821 / 1386 
تأثير معاملة الغذاء ببعض مستخلصات الفلفل االسود على بعض  7 

 الجوانب الحياتية لدودة ورق القطن
-126(: 0) 27 -مجلة العلوم الزراعة العراقية

162 /1386   

 1   

9   

83   

88   

81   

80   

82   

82   

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1382  /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 8

 1382  زيرالو شكر وتقدير 1

 1382 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 0
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 1386 رئيس وزراء شكر وتقدير 2

 

 

2    

6    

7    

1    

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

8   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 
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C.V 

 
 
 

 
 
 

Name:  Hind Ibrahim ali Al-khazraghe  

Religion:  Muslim   

Specialization: Science in Plant Protection 

Position: Teaching staff 

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 

30/6/1998 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
7/12/2008 Agriculture Baghdad M.Sc. 
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16/2/2016 Agriculture Baghdad Ph.D. 

    

        Second,     Career: 

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

23/11/2002- until 

now 

Agriculture college Baghdad University 1 

       Fourth, 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

 

 

From –To Workplace Career No. 

23/11/2002-7/12/2008 

 

Agriculture college/ Baghdad 

University 

Technician 
  

1 

7/12/2008-16/2/2016 Agriculture college/ Baghdad 

University 

assistant teacher 

 
2 

16/2/2016 Agriculture college/ Baghdad 

University 

 
Teacher 

3 

   4 

Year Subject Department  No. 

1331-1332    Insects  Economic    Plant Protection 1 

Insects crops Field crops 2 

2009/2011 

2009/2011 

Insects environment Plant Protection 3 

Insects crops Field crops 4 

1382-1386 

 

1386-1387 

Principles of insects Agricultural Extension 6 

Zoology Plant Protection 7 

  8 

   9 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2009-2010 Plant Protection  Effect of growth regulator Match  on the biology of 

cotton leafworm 
1 

2015-2016 Plant Protection Effect of Ginger extract on the biology of cotton 

leafworm 
1 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

ستر 

ح

ضو

 ر(

search Kufa University 1380 The third annual conference   1 

    2 

    3 

    4 

    2 

    6 

    7 

    1 
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    9 

 

 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 Exam Committee 

  

  

  

 

  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 Effects of some insect growth regulators and 
Bio-insecticide abamectin in reproductive 

potential of the cotton leafworm  

The Iraqi j. Agr. Sci  2009 

2 Treatment effect of larval stages by 
ecdysone agonist hormone on the biology of 

cotton leafworm  

Ibn AL-Haitham j.for pure 
&appl.sci. 

2011 

3 Effect of abamectine on mortality and some 

biological parameters of cotton leafworm 

Iraqi j.agric.res. 2012 

4 Population density and percent of 
infestation by the eriophyid mite on fig and 

its control by plant exttract  

The Iraqi j. Agr. Sci 2012 

5 Population density and food preference of 

Thrips spp and Bemisia tabaci on five 
cultivar of cucumber under field  

Kufa j. Agr. Sci 2013 

6 Lethal effectiveness of the Black pepper 
fruit extracts against cotton leafworm       

Al furat j. Agr. Sci 2016 

7 Effects of feeding treatment with some 
extracts of black pepper on some biological 

aspects of cotton leafworm lts  

The Iraqi j. Agr. Sci 2016 
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 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

   1 

   1 

   0 

   2 

   2 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

8 

  1 

  0 

 

 

    thirten   ,       languages:  
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