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ــاالســ   نداء سعود عبد الشمري:   ـم ـــــــ

  1711/ 11/ 42: تاريخ الميـالد 

  : الجتماعية الحالة ا

  دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – ات وقاية نبقسم :    عنوان العمل

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 nidaasaud@coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 9111 وقاية نبات الزراعة بغداد

 4002 حشرات  الزراعة بغداد ترياملاجس

 هالدكتورا

 

 4092 حشرات الزراعة بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -4002/ 3/ 91 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــقسال ت

 4002 حاسبات  قسم وقاية النبات 9

 4002 -4002  مبادئ وقاية النبات  قسم البستنة 4

 حشرات بساتني قسم البستنة 3

 4002 -4002 افات خمازن  صناعات غذائية 2

 مبادئ حشرات راادقسم اال 1

 4090-4001 فسلجة حشرات  وقاية النباتقسم  2

 مبادئ حشرات  ية نبات وقا 2

  4092-4091 4مبادئ حشرات وقاية نبات  2

 مكافحة التصحر  1

 

 مبادئ وقاية نبات

 أسس وقاية  قسم التصحر  90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 2/2/4092 -3/4002/ 91 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس مساعد 9

  اآلنغاية ل –4092/ 2/2 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس  4

3    

2    

1     
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 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

9    

4    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 حضور وورقة عمل   44  -عدد الندوات املشارك بها  :

  3 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 المؤتمر العلمي العربي التاسع لعلوم وقاية النبات  حفاملشاركة يف جلنة املت

 المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية 

 

 ندوة االفات الدخيلة على البيئة العراقية 

 ندوة افات النخيل    

 ندوة افات البيوت البالستيكية   

 المؤتمر النسوي الثالث 

 محاضرات فديوية/ المجالت الزائقة واثرها على البجث العلمي 

 COP22دورة مؤتمر االطراف  

 Googleدورة الخدمات المجانية لشركة  
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 . التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة  البحوث ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

9 An alternative approach to control date palm dubas 
bug Ommatissus lybius 

International journal applid sairence 
2006 (2)3 

فيي السييةرة عليى ببابية  Clitostethus arcuatusبيئية وكفاءة المفترس المحليي  4

 الياسمين البيضاء على الحمضيات

 (1)72 7002مجلة وقاية النبات العربية 

ولييا االسوار الملتل يية لةبابيية  Clitostethus arcuatusاالفتراسييية للسوسييوقة  الكفيياءة 3
 الياسمين البيضاء ولا الحمضيات

 (9)1 (4099مجلة االنبار للعلوم الزراعية ) 

علييى اشييجار  Clitostethus arcuatusالوجييود الموسييمي للمفتييرس  2

 الحمضيات والخروع.
 (2)92( 4094) مجلة الزراعة البحثية

1   

2   

2   

2   

1   

90   

99   

94   

93   

92   

91   

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز ر ، كتب الشك: احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 4092 وزير اكر وتقدير 9

 4092 رئيس وزراء اكر وتقدير 4

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

9   

 

 ات .ــ:اللغ عشر لثثا 
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C.V 

 

Name:  Nidaa Saud Abid AlShammary 

Date of Birth:  24/ 11/ 1977 

Religion:   

Martial statues:   

No. of children:  

Specialization: Entomology 

Position  Teacher 

Scientific Degree: PHD. 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  / 

Mobile:    

E-mail: nidaasaud@coagri.uobaghdad.edu.iq  

   

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1999 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
2004 Agriculture Baghdad M.Sc. 
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2016 Agriculture Baghdad Ph.D. 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

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

15/3/2006- 

now 

Agriclture Baghdad 1 

  

       Fourth, position 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

15/3/2006- 

8/8/2016 

Collage of agriculture/ 

university of baghdad 

Assistance 

teacher 

1 

8/8/2001- now Collage of agriculture/ 

university of baghdad 

Teacher 2 

   3 

   4 

Year Subject Department No. 

2006 computer 
Plant protection 

1 

2006-2007 

Principles of plant 

protection 

Horticlture 2 

Groves insect Horticlture 3 

2007-2008 

Pest stores Food industry 4 

Entomolgy 
Instructs 

5 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

ست

ر 

ح

ضو

 ر(

paper syriae 2007 conference Arabic  th9

plant protection seinces 

1 

paper iraq 2012 sintific conference  th8

agricultural research 

2 

paper  2015 A seminar about exotic 

pest 

3 

Paper/ A 

preparatory 

committee 

 2016 A seminar date palm 

pest 

4 

 

A preparatory 

committee 

 2016 A seminar green house 

pestr 

5 

2009-2010 
Insect physiology Plant protection 

6 

Entomolgy Plant protection 
7 

2015-2016 

Entomology Plant protection 
8 

Principles of plant 

protection 

Desertification 
9 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

Presence 

 

 2016 Third Annual 

Conference 

6 

Presence 

 

 2016 False magazines 1 

Presence 

 

 2016 Cop 8 

Presence 

 

 2016 Free services for google 7 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

  

  

  

  

 

  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 An alternative approach to 

control date palm dubas bug 

Ommatissus lybius 

International 

journal applid 

sairence 

2006 (2)3 

2006 

2 Environmental and efficiency 

of local predator Clitostethus 

arcuatus in control of the fly 

white jasmine citrus 

Journal of Plant 

Protection Arab  25 

(1) 

Protection 

 protectionتعريفات 

 اسم

2007 

3 Efficiency predatory ladybird 

Clitostethus arcuatus on 

different roles to fly the white 

jasmine citrus 

Anbar Journal of 

Agricultural 

Sciences (2011) 9 (1) 

2011 
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4 The seasonal presence of a 

predator Clitostethus arcuatus 

on citrus trees and castor. 

Journal of 

Agricultural 

Research (2012) 16 

(4) 

2012 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

         

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2014 mister Acknowledgements 1 

 Prime Minister Acknowledgements 4 

   3 

   2 

   5 

 

   Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  4 

  3 

 

    thirten   ,       languages:  
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