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ــاالســ       سوسن كريم فليح عيسى :   ـم ـــــــ

  41/2/4122 : تاريخ الميـالد 

 باكر : الجتماعية الحالة ا

 ال يوجد دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

      73372463171:    الهاتف النقال

 sawsan.karim@coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 03/8/0330 علوم حياة مالعلو بغداد

 0/5/0330 حشرات  الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 1/0/0312 حشرات اقتصادية الزراعة بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -9/10/1986 دبغدا       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0312 حماصيل حقليةحشرات  احملاصيل حقلية 1

0315 - 0316 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

  تربية حنل احملاصيل حقلية

 

 

 0310 - 0316 حشرات حماصيل حقلية ليةاحملاصيل حق 0
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 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 15/11/0332 -9/10/1986 جامعة بغداد–كلية الزراعة  اداري 1

  0310  – 0330 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 0

 ولغاية االن – 2747 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 0

 / / استاذ مساعد 2

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

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ية الصفراء ومكافحتها احيائيا دراسات حياتية في الحشرة القشرية الشرق 1

 بثالث متطفالت مدخلة
   08/0/0330 وقاية نبات

يف  16/0/0312 وقاية نبات دراسات اقتصادية لذبابة ثمار القرعيات وتقييم بعض الطرائق في مكافحتها 0 يف 0116

950  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  2  -ها :عدد املؤمترات  املشارك ب

 11  -عدد الندوات املشارك بها  :

  73 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 املشاركة بدورة احلاسبات  املشاركة يف جلنة التطبيق الصيفي 

  Google scholarالمشاركة بدورة  املشاركة يف جلنة تدقيق الدرجات 

املشاركة بدورة طرائق تدريس   

 التدريس

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

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

1 New record of Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) 
(Diptera; Agromyzidae) 

International Journal of Current 
Microbiology and Applied 

Sciences5 (2016) 1-7 0   تسجيل جديد لحشرات البق الشبكي

(HemipterarHeterptera:Tingidae) في بغداد بالعراق   

EgWt. J. of ApFtl. Sci., 30 (9) 2015 

0 Parasitism Efficacy of Two Isolates of the Fungus 

Beauveria bassiana to Control Larvae and Pupae of 
Melon fly Dacus frontalis 

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2016) 

5(6): xx-xx 

2 Population Density of Leaf Miner Lirimoyza trifolii 
and Cotton Aphid Aphis Gossypii infesting Castor Oil 

Plant Ricinus communis 

International Journal of 
Environmental & Agriculture 

Research (IJOEAR) 

 الكيميائية التالمعام وبعض البوتاسي والتسميد الزراعة موعد تأثير 5

 Thrips palmi البطيخ ثربس لحشرة العددية الكثافة في واألحيائية
Karny (Thripidae: Thysanoptera) الخيار نباتات على 

Cucumus sativus L. 

 جامعة الكوفة

تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي وبعض المعامالت الكيميائية و  6
صابة ثمار خيار ماء بذبابة ثمار القرعيات األحيائية في النسبة المئوية إل

Dacus ciliatus (Loew)   وذبابة ثمار البطيخ الكبرىD. 
frontalis (Becker) 

 

 مجلة كلية التربية االساسية

 العراقية الزراعية العلوم مجلة التطفلية وكفائتها االدغال اوراق انفاق حفار لمتطفالت حصر 0

يد البوتاسي وبعض المعامالت الكيميائية تأثير موعد الزراعة والتسم 8
واألحيائية في الحاصل الكلي ووزن الثمار السليمة لخيار الماء جراء 

وذبابة   Dacus ciliatus (Loew)االصابة بذبابة ثمار القرعيات 
 D. frontalis (Becker)ثمار البطيخ الكبرى 

 المؤتمر الدولي للعلوم البايولوجية

 Cucumis sativusاالهمية النسبية آلفات خيار الماء الكثافة العددية و 9
L.  وقرع الكوسةCucurbita pepo  في الزراعة الصيفية 

 

 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

 Lirionyza bryoniaeبعض المعطيات الحياتية  لحفار اوراق الخيار  13

 في البيت البالستيكي .L (Cucumis Sativus)على خيار الماء 
 

 لة كلية التربية االساسيةمج

 العراقية الزراعية العلوم مجلة الكفاءة التطفلية لمتطفالت حافرة انفاق اوراق نباتات الزينة 11

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

parasitoid efficiency evaluation of three introduced 

parasitoids on yellow and red scalt insect 

The Iraqi Journal of Agricultural 

Sciences 

10 Population density of whitefly (Bemisia tabaci) and 

cotton aphids (Aphis gossypii) on chili pepper 
(Capsicum frutescens) leaves in glasshouses 

قبول نشر )المؤتمر العلمي النسوي لعلوم 

 البنات( 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
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12   

15   

 

 .يئات العلمية احمللية والدولية اهلعضوية  :اعاشر 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1993 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 1

 0312 وزير شكر وتقدير 0

 0316 رئيس وزراء شكر وتقدير 0

 0316 دائرة فحص وتصديق البذورمدير عام  شكر وتقدير 2

 0316 كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد شهادة تقديرية 5

6    

0    

8    

9 

 

   

13    

11    

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


