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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ   موسى محمود عبد الرضا الحسناوي:   ـم ـــــــ

  13/7/3125 : تاريخ الميـالد 

 متزوج : الجتماعية الحالة ا

 4 دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

  hagimosa4@gmail.com / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 03/6/6796 وقاية نبات الزراعة بغداد

 23/62/2332 حشرات  الزراعة بغداد ملاجستريا

 هالدكتورا

 

/ /  / 
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -28/6/2366 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 6797 حشرات   وقاية نبات  6

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 
 

  اسس وقاية

 

 

 6783  حنل وقاية نبات  0

 حماصيلحشرات  احملاصيل حقلية 4 6773 - 6783

   حشرات عامة وقاية نبات  5

 2366-2330  فسلجة حشرات بات وقاية ن 6

 6773 – 6783 حشرات حماصيل  حماصيل حقلية  9

 6773 – 6783 اسس وقاية  قسم الرتبة  8

 6773 – 6783 بيئة حشرات  وقاية نبات  7

 6773 – 6783 حشرات خمازن وقاية نبات  63

 وقاية نبات  66

 

 6773 – 6783 حشرات اقتصادية 

62    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 23/62/2337 -28/6/6798 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 6

  23/62/2337 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 0/0/2360 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 0

 / / استاذ مساعد 4

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

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

دراسات حقلية حول الوجود النسبي للحشرات المرتبطة مع محصول الذرة  6
وبعض تقنيات المكافحة ضد اهم آفاتها  Sorghum bicolor( .Lالبيضاء )
 الرئيسة

 2337 وقاية نبات

  وقاية نبات حشرات التربة في كلية الزراعة بغداد/ ابو غريب 2

  وقاية نبات في كلية الزراعة بغداد/ ابو غريب المبازلحشرات  0

  وقاية نبات بغداد/ ابو غريب على نباتات الزينة spodopteraالقارضة  4

  وقاية نبات الجادريةبغداد/  جامعة خنفساء الفجل حياته واضراره 5

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  2  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 25  -عدد الندوات املشارك بها  :

  05 -عدد ورش العمل املشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

نافسي للمتقدمين بامتحان التالمشاركة   كثرية املشاركة بندوات

  لطب الكلية 

 
 املشاركة بدورة احلاسبات  املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات 

 Google scholarبدورة المشاركة  املشاركة يف جلان ترتيب املختربات

scholarتدريس  املشاركة بدورة طرائق ادارية كثريةن ااملشاركة يف جل السادس 

 التدريس

 املشاركة بدورة اللغة العربية اللجنة االجتماعية يف القسم  املشاركة يف

  2360-2366مناصب ادارية: مدير ادارة يف كلية الزراعة للفرتة من 

  2364-2360مدير متابعة يف دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة للفرتة من 

  2369-2365مقرر قسم وقاية النبات 
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 . ساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة التطبيقية امل البحوث ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة/ جامعة  ستخدام المصائد الفرمونيةتقدير الكثافة العددية لعثة درنات البطاطا با 6
 كربالء

تقدددير الكثافددة السددكانية للحشددرات المرتبطددة بددالنورات الزهريددة لددبعض  2

اصناف الذرة البيضاء باستخدام طريقتي العدد المباردر وتغليدل الندورات 
 الزهرية

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 (مجلة الزراعة العراقية )البحثية بحفار ساق الذرة لإلصابةتقويم حساسية اصناف الذرة البيضاء  0

استخدام الشبكة الكانسدة والفحدا المباردر لتقددير الكثافدة العدديدة لدبعض  4

 ف القطنمفصليات االرجل المرتبطة بالنمو الخضري الصنا

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

علدددى  coccinillidsالوجددود الموسددمي لمددن اوراق الددذرة ودعاسددي  الدد  5

 البيضاء بعض اصناف الذرة

المؤتمر العلمي الثالث/ جامعة االنبار/ كلية 

 الزراعة

بديض لحفدار نمط ظهور البالغات مدن التشدتية وسدلول التدزاوض ووضدع ال 6

 ساق الذرة

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 وم الزراعية العراقيةمجلة العل تقويم بعض عناصر المكافحة المتكاملة لحفار ساق الذرة 9

8 ECOLOGICAL STUDIES ON THE MEALY PLUM 

APHID HYALOPTEROUS PRUNI (GEOFFROY) 
AND ITS NATURAL ENEMIES IN IRAQ 

Bull. Iraq nat. Hist 

 موارد المائيةمجلة البحوث الزراعية وال الوسطى من العراق دراسة عن افات العصفر في المنطقى 7

63   

66   

62   

60   

64   

65   

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CAilag8AAAAJ&citation_for_view=CAilag8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
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 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 د. محزة الزبيدي السابق عةكلية الزراعميد  شكر وتقديركتاب  23اكثر من  6

 عميد كلية الزراعة احلالي د. شاكر العطار

 ووزير التعليم العالي عميد كلية الزراعة

 

 مدير الدراسات والتخطيط واملتابعة/ وزارة شكر وتقدير 2

 التعليم العالي
 

  عميد كلية الزراعة/ رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 0

  عة/جامعة بغدادعميد كلية الزرا شكر وتقدير 4

  وزير شكر وتقدير 5

  عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6

  رئيس وزراء شكر وتقدير 9

  عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 8

7 

 

  /جامعة بغدادمدير االقسام الداخلية  شكر وتقدير

63    

66    

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 6

 العربية واالنكليزية ات .ــعشر :اللغ لثثا 


