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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -1/3/1981 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

  -:ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسهاخامس 

 -الدراسات العليا : -ب                        الدراسات األولية -أ

 حشرات اقتصادية متقدم ) الدكتوراه ( . - 1                                   حشرات اقتصادية   -1
 بيئة حشرات متقدم ) طلبة الماجستير والدكتوراه (  - 2                            حشرات محاصيل حقلية   -2
 وخضر(حشرات بستانية ) فاكهة  -3
 آفات حيوانية غير حشرية   -4
 تربية نحل  -5
 تصنيف حشرات   -6
 مبيدات   -7
 اسس مقاومة االفات   -8
 اسس وقاية النبات  -9

 حشرات عامة -10
 حيوان عام -11
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

  25/11/1984 – 1/3/1981 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

 20/6/1988- 25/11/1984 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 2

 26/1/2002- 20/6/1988 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 3

 االنولغاية 26/1/2002 جامعة بغداد–كلية الزراعة  أستاذ  4

5     



  

 

 ةالسنــ  الشهادة اسم الطالب  او بحث التخرج  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 دراسات بيئية وحياتية لحشرة ذبابة الثمار القرعيات  1
Dacus ciliatus (Loew) وبعض طرق مكافحتها 

 2000ايلول  دكتوراه حسن سليمان احمد 

على  Aoinidiella orientalisدراسات بيئية وحياتية حول الحشرة القشرية الصفراء  2
 الحمضيات في وسط العراق

 2000تشرين أول  ماجستير أمل نادر خضير  

وبعض الطرق  Rhaphidopalpa fovecolisاليقطين الحمراء خنفساء على دراسات حياتية  3
 في مكافحتها

 2001ايلول  ماجستير أزهر حميد فرج دبي 

على نباتات العائلة  Spodoptera littoralis (Boised)حياتية وبيئية دورة ورق القطن  4
  مكافحتها كيميائيا  الباذنجانية و 

 2000تشرين أول  ماجستير سهى كاظم جعفر

 دراسات في ذبابة الياسمين البيضاء  5
Aleuroclava jasmini  على الحمضيات وبعض طرق مكافحتها 

 2004حزيران  ماجستير عبد  نداء سعود 

تقويم كفاءة بعض المسببات المرضية ومنظمات النمو الحشرية في مكافحة حشرة االرضة  6
Microceretermes diversus (Silv.) 

معن عبد العزيز  
 الصالحي

 2006 دكتوراه

 دراسات حول أستخدام البكتريا  7
Bacillus tharingenesis   في مكافحة دودة الشمع الكبري وتأثيرها على نحل العسل 

 2007 ماجستير حقي اسماعيل محمد

 Phyllocnistisق الحمضيات تقييم بعض وسائل االدارة المتكاملة لمكافحة حشرة حفار اورا 8

citrella staintem 
 2007 دكتوراه زهراء عبد المعطي 

 Ceratitis capitataاالوجه الحياتية والبيئية لذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط  9

(Weidmann) وتواجدها الموسمي على بعض عوائلها النباتية 
غد خلف ابراهيم ر 

 الجبوري
 2009 ماجستير

في مكافحة حشرة االرضة  Metarhizium anisopilaeلية الفطر تقويم فعا 10
Microcerotermes diversus 

رسل عبدالرضا 
 الزبيدي

 2011 ماجستير

 Batrachedra amydraulaدراسة بعض عناصر االدارة المتكاملة لحشرة حميرة النخيل  11

Meryick  على النخيل 
جاسم خلف محمد  

 الدليمي
 2011 دكتوراه

يم كفاءة بعض منظمات النمو الحشرية في السيطرة على حشرة االرضة تقي 12
Microcerotermes diversus 

مصطفى ضاري  
 المرسومي

 2012 ماجستير

( وتقييم بعض الطرق Orthopter : Gryllotalopidaeتشخيص بعض انواع الكاروب ) 13
 المتكاملة في مكافحته

 2013 دكتوراه رغد خلف ابراهيم 

 2014 ماجستير يسرى جمال طالب شخيص حشرات فول الصويا وتقييم بعض الطرائق في مكافحتهامسح وت 14

الوجود النسبي والموسمي النواع الذباب االبيض على اشجار الحمضيات وتقييم بعض الطرق  15
 في مكافحتها

 2016 دكتوراه حقي اسماعيل داوي

وتقييم بعض الطرائق في  .Oryctes sppمسح االنواع المختلفة لحشرة حفار عذوق النخيل  16
 مكافحتها

 2014 ماجستير حسن مؤمن ليلو 

كفاءة المستخلصات النباتية لبعض النباتات المحلية في السيطرة على حشرة االرضة  17
Micricerotermes diversus 

 2016 دكتوراه دالل طارق حسن 

سيطرة على حشرة في ال Paecilomyces fumosoroseusتقويم كفاءة الفطر  18
 االرضة 

 2017 ماجستير براق عبدالحسن 

19     

20     

21     

22     

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 



  

 

 المؤتمرات العلمية
 .1987نيسان  23-21الموصل .  –المؤتمر العلمي التاسع لجمعية علوم الحياة العراقية  -1
 .2000تشرين اللثاني  21-20بغداد .  –الول لوقاية المزروعات المؤتمر العلمي القطري ا -2

 .2002كانون االول  17-15بغداد .  –المؤتمر العلمي القطري الثاني لوقاية المزروعات  -3

 .2006تشرين الثاني  23-19سوريا .  –المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات  -4

 .2007تشرين االول  21-19داد . بغ –المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية  -5

 .2009تشرين الثاني  22-20بغداد .  –المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية  -6

 .2009تشرين الثاني  30-29بابل .  –المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل  -7

 .2009تشرين االول  30-28لبنان  –المؤتمر العلمي العاشر لعلوم وقاية النبات  -8

 .2010تشرين االول  12-11العراق .  –جامعة االنبار  –العلمي الثالث لكلية الزراعة المؤتمر  -9

العراق تشرين الثاني .  –كلية الزراعة والغابات  –جامعة الموصل  –المؤتمر العلمي االول لوقاية النبات  -10
2010. 

 .28/4/2011-26سوريا .  –جامعة تشرين  –المؤتمر العلمي الثاني لالدارة المتكاملة  -11
 .27/4/2011-26العراق  –جامعة تكريت  –المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة  -12
 .23/11/2011بغداد  –معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  –المؤتمر العلمي الدولي االول  -13
. 15/3/2012-14 –العراق  – جامعة البصرة –المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعية لكلية الزراعة  -14

 البصرة.
 العراق. –. بغداد  17/3/2012-14المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية لوزارة الزراعية في  -15
.  2012تشرين الثاني  8جامعة بغداد .  –الندوة العلمية الثانية البحاث النخيل والتمور في كلية الزراعة  -16

 العراق. –ديثة في مكافحة بعض حشرات النخيل محاضرات بعنوان التقنيات الح
تشرين الثاني  12-11جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –المؤتمر العلمي القطري الثالث لعلوم وقاية النبات  -17

 . العراق. 2012
 العراق. –. كربالء 2012كانون االول  12-10جامعة كربالء  –المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة  -18
 جامعة البصرة. –المؤتمر العلمي الخامس لكلية االداب  -19
/ تشرين االول  31-29جامعة البصرة .  –المؤتمر الوطني السادس للبيئة والموارد الطبيعية لكلية العلوم  -20

 العراق. –. البصرة  2013
تشرين االول .  31-20جامعة كركوك .  –المؤتمر الدولي العلمي الثاني للبحوث الزراعية لكلية الزراعة  -21

2013 . 
 االردن . –جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية الزراعة التكنولوجية  –المؤتمر الحادي عشر لوقاية النبات  -22
 2014/اذار /18-16-االمارات العربية المتحدة  -ابو ظبي–المؤتمر الدولي الخامس لنخلة التمر  – 23
 3/12/2014-1 –بغداد  –المؤتمر التاسع للبحوث الزراعية  -24
 2015/ايار/6-5 -بغداد –الجامعة المستنصرية -المؤتمر السادس عشر لكلية التربية االساسية -25

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية



  

 

في إلقاء المحاضرات والندوات العلمية للمختصين عن الحشرات في إلقاء المحاضرات والندوات العلمية للمختصين عن الحشرات االشتراك ولعدة مرات االشتراك ولعدة مرات  العمل في اللجان العلمية ولجان الدراسات العليا في القسم ولعدة سنوات.العمل في اللجان العلمية ولجان الدراسات العليا في القسم ولعدة سنوات.

االقتصادية المهمة وتربية النحلل ومكافحلة رشلرة األرضلة فلي دورات أعلدتها الجامعلة االقتصادية المهمة وتربية النحلل ومكافحلة رشلرة األرضلة فلي دورات أعلدتها الجامعلة 

 ووزارة الزراعة.ووزارة الزراعة.
لفة ضمن جامعة بغداد والجامعات تقويم البحوث العلمية للنشر في مجالت علمية مخت االشراف على التدريب الصيفي ومشاريع التخرج للطلبة ولعدة سنوات.االشراف على التدريب الصيفي ومشاريع التخرج للطلبة ولعدة سنوات.  

 االخرى ووزارة الزراعة.
عضو في اللجان المركزية المتخصصة لمكافحة حشرة الدوباس والحميررة علرى النخيرل عضو في اللجان المركزية المتخصصة لمكافحة حشرة الدوباس والحميررة علرى النخيرل  االشراف على منحل كلية الزراعة والقيام بتربية النحل.االشراف على منحل كلية الزراعة والقيام بتربية النحل.  

 في العراق.في العراق.
مكتب متخصص لمكافحة حشرة االرضة والحشرات االقتصادية والمنزلية وادارة  ادارة  ومستمر. 2010عضو لجنة التعضيد والتأليف في كلية الزراعة من 

 المناحل.
 عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقية وبدرجة رئيس استشاريين.عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقية وبدرجة رئيس استشاريين.   العمل في اللجان العلمية ولجان الدراسات العليا في القسم ولعدة سنوات.العمل في اللجان العلمية ولجان الدراسات العليا في القسم ولعدة سنوات.

 عضو في جمعية علوم الحياة العراقيةعضو في جمعية علوم الحياة العراقية اقية اقية عضو هيئة تحرير المجلة العلوم الزراعية العر عضو هيئة تحرير المجلة العلوم الزراعية العر 

 عضو في جمعية وقاية النبات العربية.عضو في جمعية وقاية النبات العربية.   

 عضو في لجنة الموسوعة العلمية الزراعية في العراق. 

 عضو هيئة تحرير المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلكعضو هيئة تحرير المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك 

 2003عضو المكتب االستشاري الزراعي العراقي )استشاري مكافحة االرضة( من  
 ومستمر

  

  

 . 

  

  

 

 

 . التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  البحوث ا: تاسع 

 السنة والسنة محل النشر أسم البحث ت

 تاثير استخدام بعض الزيوت النباتية في مقاومة خنفساء اللوبيا الجنوبية  1
maculatus Callosobruchus 

ارد المائية المجلد مجلة البحوث الزراعية والمو
 (2( العدد )3)

1984 

في  Sesamia cretica دراسة بيئية وحياتية لحشرة حفار ساق الذرة  2
 وسط العراق

مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية المجلد 
 (2( العدد )3)

1984 

ثاثير االختالف في اصناف الباقالء على نمو وتكاثر وبقاء حشرة من الباقالء  3
 Aphis fabaeد االسو

( 3المجلة العراقية للعلوم الزراعية المجلد )
 (1العدد )

1985 

 االعداء الحشرية على من الباقالء االسود في ابي غريب 4
 

 1986 (2( العدد )17مجلة علوم الحياة المجلد )

التاثير االيجابي لوجود االدغال في حقول الباقالء على االعداء الطبيعية  5
 قالء االسودلحشرة من البا

 1986 (3( العدد )17مجلة علوم الحياة المجلد )

مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية المجلد  المقاومة الكيمياوية والحيوية( -1التكامل في مكافحة حفار ساق الذرة ) 6
 (2( العدد )5)

1986 

بحوث الزراعية والموارد المائية المجلد مجلة ال المقاومة الزراعية( -2التكامل في مكافحة حفار ساق الذرة ) 7
 (2( العدد )5)

1986 
 



  

 

مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية المجلد  دراسة عن آفات العصفر في المنطقة الوسطى من العراق 8
 (2( العدد )5)

1986 

9 

 

( 3للعلوم الزراعية المجلد ) المجلة العراقية تقدير نسبة االصابة بحفار ساق الذرة لعدة اصناف من الذرة الصفراء
 (1العدد )

1987 

تاثير تطبيق بعض الوسائل الزراعية على من الذرة وعالقتها باالعداء  10
 الطبيعية

( 18مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد )
 (1العدد )

1987 

 1987 (2( العدد )5ية النبات العربية المجلد )مجلة وقا تاثير بعض المساحيق والزيوت العراقية على حياتية حشرة خنفساء اللوبيا 11

تاثير العوائل النباتية المختلفة على الكثافة السكانية وعمر وانتاجية حشرة من  12
 Uroleucon sonchi العصفر 

( 18مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد )
 (2العدد )

1987 

 1988 (3( العدد )20مجلة زراعة الرافدين المجلد ) لها النباتية في وسط العراقالكثافة السكانية لحشرة من الباقالء االسود وعوائ 13

تاثير شكل وحدة المعاينة على تقدير نسبة االصابة والكثافة السكانية لحفار  14
 ساق الذرة

 1988 (3( العدد )20مجلة زراعة الرافدين المجلد )

حلية واالجنبية لالصابة دراسة الحساسية النسبية لبعض اصناف الباقالء الم 15
 بحشرة من الباقالء االسود

 1991 (1( العدد )9مجلة وقاية النبات العربية المجلد )

دراسة اولية عن العالقة بين خلط االصناف في الذرة الشامية وقابليتها  16
 Sesamia cretica  لالصابة بحفار ساق الذرة 

( العدد 10مجلة وقاية النبات العربية المجلد )
(2) 

1992 

تاثير االختالف في درجات الحرارة والغذاء على دورة حياة حشرة من  17
 Aphis fabaeالباقالء االسود  

( 23مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد )
 (2العدد )

1992 

 الشرقية تاثير التسميد النتروجيني على حياتية حلمة الحمضيات  18
Eutetranychus orientalis 

ن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية مجلة اب
 (6المجلد )
 (1العدد)

1995 
 

 التواجد السكاني لحشرة الذبابة البيضاء على اشجار البرتقال  19
Trialeurodes vaporariorum 

 2001 (3( العدد )6مجلة جامعة القادسية المجلد )

ى اهم آفات التاثير غير المباشر لمكافحة الدوباس والحميرة على النخيل عل 20
 الحمضيات

 2001 (4( العدد)4مجلة الزراعة العراقية المجلد )

  Tyrophagous putrescentiae دراسة بعض األوجه الحياتية للحلم  21
 ومكافحتها في المختبر

( 32مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد )
 (2العدد)

2001 

 بة بحشرة االرضة تقويم بعض انماط اسس االبنية للوقاية من االصا 22
diversus Microcerotermes 

 2001 (1( العدد)6مجلة  الزراعية العراقية المجلد )

% تي سي )كلوريا 48دور االحياء المجهرية في تالشي مبيد الكلوروفت  23
 بريفوس( في التربة

( 32مجلة  العلوم الزراعية لعراقية المجلد )
 (3العدد )

2001 

المعزولة  Microcerotermes diversusرضة عمر شغاالت حشرة اال 24
 عن المستعمرة تحت ظروف المختبر

 2002 (1( العدد )7مجلة  الزراعة العراقية المجلد )

تأثير التراكيز المنخفضة لبعض مبيدات االفات على تكوين العقد الجذرية  25
 ونمو نبات الباقالء

( 33مجلة  العلوم الزراعية العراقية المجلد )
 (5)العدد 

2002 

 Aonidiella orientalisالتربية المكثفة للحشرة القشرية الشرقية الصفراء  26
 على اصناف مختلفة من البطاطا

( العدد 133مجلة  الزراعة العراقية المجلد )
(5) 

2002 

 Aonidiellnالتذبذب السكاني للحشرة القشرية الشرقية الصفراء  27
orientalis حتها كيمياويا  على ثمار النارنج ومكاف 

 2002 (5( العدد )33مجلة  الزراعة العراقية المجلد )

% تي سي )الكلور بايرفيوس( في التربة 48ثباتية وحركة مبيد الكلورفت  28
 المعاملة

( : 3) 34مجلة  العلوم الزراعية العراقية 
187-194 

2003 

نباتات  على Dacus ciliatusالتكامل في مكافحة ذبابة ثمار القرعيات  29
 القرعيات

( : 4) 34مجلة  العلوم الزراعية العراقية 
137-144 

2003 



  

 

تأثير بعض المبيدات الكيمياوية على حشرة خنفساء اليقطين الحمراء  30
Rhaphido palpa foveicllis على نباتات البطيخ وخيار القثاء 

( : 4) 34مجلة  العلوم الزراعية العراقية 
125-136 

2003 

درجات الحرارة في حياتية الحشرة القشرية الشرقية الصفراء تأثير  31
Aonidiella orientalis 

 8مجلة  الزراعة العراقية )عدد خاص( مجلد 
(3 : )8-15  

2003 

 Rhaphido palpaالتفضيل الغذائي لخنفساء اليقطين الحمراء  32
foveicolis على بعض المحاصيل القرعية 

 8خاص( مجلد  مجلة  الزراعة العراقية )عدد
(3 : )89-95 

2003 

من يرقات دودة ورق القطن  NPVعزل وتشخيص الفيروس  33
Spodoptera littoralis 

 8مجلة  الزراعة العراقية )عدد خاص( مجلد 
(3 : )65-66 

2003 

 Rhaphidopalpaالتواجد الموسمي لخنفساء اليقطين الحمراء  34
foveicolis اتعلى محاصيل مختلفة من القرعي 

( : 5) 34مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص( 
125- 162   

2003 

 Dacus ciliatusتأثير العائل النباتي على حياتية ذبابة ثمار القرعيات  35
 

( : 5) 34مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص( 
145 – 154    

2003 

 Aonidiellaالتفضيل الغذائي للحشرة القشرية الشرقية الصفراء  36
orientalis  على انواع الحمضيات 

 2004    61-55( : 1) 9مجلة الزراعة العراقية 

 المجلة العراقية للعلوم الزراعية  Bagrada hilarisحياتية ومكافحة البقة المبرقشة على نبات السلجم  37
5 (3 : )102-106 

2004 

 Aonidiellaالوجود الموسمي للحشرة القشرية الشرقية الصفراء  38
orientalis  على أشجار النارنج 

 2004 93-84(: 2) 9مجلة الزراعة العراقية 
 
 Varroaتقييم كفاءة بعض مبيدات الحلم في مكافحة حلمة الفاروا  39 

jacobsoni   لمتطفلة على نحل العسل 

 -97(: 5) 35مجلة العلوم الزراعية العراقية 
102 

2004 

على  Aonidiella orientalisاء مكافحة الحشرة القشرية الشرقية الصفر 40
  أشجار النارنج في منطقة بغداد

 2005 82 – 75( : 1) 10مجلة الزراعة العراقية 

 مجلة القادسية للعلوم الصرفة المكافحة الكيميائية واالحياتية لحشرة ذبابة الياسمين البيضاء على الحمضيات 41
10 (1 : )31-38 

2005 

ائية والمستخلصات النباتية في مكافحة الحشرة تقويم بعض الطرائق الكيمي 42
على  Aonidiella orientalis (Newest)القشرية الشرقية الصفراء 

 الحمضيات

-91( : 2) 37مجلة العلوم الزراعية العراقية 
96 

2006 

 Rhaphidopalpa fovicollisحياتية خنفساء اليقطين الحمراء  43
(Locus) على انواع مختلفة من القرعيات 

 2007 60-51( : 4) 12مجلة الزراعة العراقية 

على دودة الشمع  Xylocoris flavipes (Reuter)اول تسجيل للمفترس  44
 في العراق Galleria mellonelleالكبرى 

-120( : 1) 40مجلة العلوم الزراعية العراقية 
122 

2009 

القطن  تقويم فاعلية بعض المبيدات الكيميائية في مكافحة دودة ورق 45
Spodoptera littoralis على محصول البطاطا ومسح اعدائها الحيوية 

 2009 160-153( : 3) 14 مجلة الزراعة العراقية

 Aleuroclave jasmineالديناميكية السكانية لذبابة الياسمين البيضاء  46
 واعدائها الطبيعية على اشجار الكريب فروت في بغداد

 2009 65-58( : 3) 14 مجلة الزراعة العراقية

( على االوجه الحياتية Avant150sc) Indoxacarbتقويم فعالية مبيد  47
 لدودة الشمع الكبرى

 2009 243-233( : 6) 14مجلة الزراعة العراقية 

تأثير المضائف النباتية المختلفة على االوجه الحياتية لدودة ورق القطن  48
Spodoptera littorelis  

 

-171( : 3) 7علوم الزراعية مجلة االنبار لل
174 

2009 

في قتل عمال  Heterohabditis baoferiophoraتقييم كفاءة النيماتودا  49
 وجنود حشرة االرضة عند درجات حرارة مختلفة

( : 14) 1مجلة الفرات للعلوم الزراعية 
207-223 . 

2009 

وعلى  Apis melliferaتأثير انماط التشتية على نشاط طوائف نحل العسل  50
 االصابة بالفطريات الرمية

-258( : 1) 8مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
262 

2010 

تقييم كفاءة بعض المصائد الغذائية الجاذبة والمصائد الملونة في جذب بالغات  51
 Ceratitis capitataحشرة ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط 

-263( : 1) 8مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
270 

2010 



  

 

دراسة مسح وتشخيص االعداء الطبيعية وعالقتها بنشاط حفار اوراق  52
وتأثير بعض المعامالت الكيميائية في  Phyllocnistis citrellaالحمضيات 

 Ratzeburgiola incompleteالمتطفل السائد 

-156( : 2)ملحق  38مجلة زراعة الرافدين 
161 

2010 

 Ceratitis capitateار فاكهة البحر المتوسط االوجه الحياتية لذبابة ثم 53
(Diptera : Tephretiodae) على ثمار الاللنكي 

-342( : 4) 8مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
351 

 

 Fenoxycarb (Insegerتأثير درجات الحرارة في فعالية منظم النمو  54
25wp)  لقتل شغاالت وجنود حشرة االرضةMicrocerotermes 

diversus 

-352( : 4) 8مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
360 

2010 

على االدوار  Clistostethus arcuatusالكفاءة االفتراسية للدعسوقة  55
على اوراق  Aleuroclave jasmineالمختلفة لذبابة الياسمين البيضاء 

 الحمضيات

-224( : 1) 9مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
233 

2011 

 Ceratitis capixayaانية لذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط الكثافة السك 56
 وتوزيعها الموسمي على بعض مضائفها

وقائع المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة 
 498-491جامعة تكريت ،  –

2011 

في قتل شغاالت  Steinerema carpocapsaتقويم كفاءة النيماتودا  57
وسلوكها عند  Microcerotermes diversus (Sliv.)وجنود االرضة 

 درجات حرارة مختلفة

 2011 76-68( : 1) 29مجلة وقاية النبات العربية 

 2011 108-97( : 3) 16مجلة الزراعة العراقية  Galleria mellonellaالتكامل في مكافحة يرقات دودة الشمع الكبرى  58

على ذبابة كفاءة مستحضرات مختلفة لبعض مبيدات الحشرات في السيطرة  59
 Ceratitis capitetaثمار فاكهة البحر المتوسط 

 2011 99-91( : 4) 16مجلة الزراعة العراقية 

في موت شغاالت  Beauvarie basianaالتقويم المختبري لفعالية الفطر  60
عند درجات  Micricerotermes diversusوجنود حشرة االرضة 

 حرارة مختلفة

 2011 ( : 2) 29مجلة وقاية النبات العربية 

 .Tو  Trichogramma evanescpusاستعمال طفيلي البيض  61
principium  في المكافحة الحياتية لحشرة حميرة النخيلBatrachedra 

amydraula 

 2011 ( : 3) 9مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

-49( : 4) 43قية مجلة العلوم الزراعية العرا Sancossaniaاول تسجيل لجنس الحلم االكاريدي  62
56 

2012 

على  Dimilinو  Alsystinالتقييم المختبري لكفاءة منظمات النمو الحشرية  63
 شغاالت االرضة باستعمال تقنية الرش المباشر

-10( : 1) 43مجلة العلوم الزراعية العراقية 
25 

2012 

-26( : 1) 43راعية العراقية مجلة العلوم الز فعالية طرد وجذب مستحضرين فطريين ضد شغاالت االرضة 64
34 

2012 

على يرقات وعذارى دودة  Cryptus inculcatorتسجيل جديد للمتطفل  65
 الشمع الكبرى في العراق

-71( : 1) 43مجلة العلوم الزراعية العراقية 
76 

2012 

تأثير مستويات من االسمدة الكيميائية في اصابة شتالت الحمضيات بحشرة  66
 حفار اوراق الحمضيات

-107( : 1) 43مجلة العلوم الزراعية العراقية 
115 

2012 

تقييم كفاءة بعض طرائق المكافحة في التأثير على عذارى وبالغات دودة  67
 Galleria mellonelle (L.)الشمع الكبرى 

-220( : 2) 44للعلوم الزراعية  مجلة البصرة
225 

2013 

ضد  Spinosadو  Bacillus thuringenesisكفاءة المبيدات االحيائية  68
 حشرة الحميرة على النخيل

-220( : 2) 44مجلة العلوم الزراعية العراقية 
225 

2013 

69 Biological studies of mole cricket Gryllotalpa stepposa 
(Gryllotalpidae : Orthoptera) in field condition 

Canadian J. of plant protection . 
1 (4) : 150-154 

2013 

تقييم كفاءة بعض عناصر المكافحة المتكاملة في السيطرة على حشرة من  70
 Rhopalosiphum padi (L.)الشوفان 

( : 7) 28المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 
119-129 

2013 

في حماية اشجار  Metarhizium anisopilaeي بفعالية الفطر تقييم حقل 71
في  Microcerotermes diversusالزيتون من االصابة بحشرة االرضة 

 ظروف البيئة العراقية
 
 

 2013 274-263:  67مجلة اداب البصرة 

في حماية  Avauntومبيد  Bacillus thuringiensisتقييم كفاءة البكتريا  72
ية لنحل العسل من االصابة بحشرة دودة الشمع الكبرى االطارات الشمع

 وتأثثراتها في نحل العسل

-275( : 3) 31مجلة وقاية النبات العربية 
285 

2013 

73 Effect of soil moisture on sensity and survival of 
infective juvenile larvac of nematodes steinernema 

carpocapsac and H. bacteriophora unser field 
conditions 

The Journal of Plant Pathology 
114 (2014) : 165-170 

2014 



  

 

كفاءة بعض منظمات النمو الحشرية المضافة الى الوسط الغذائي في احداث  74
 الهالك لشغاالت االرضة تحت ظروف المختبر الطبيعية والحاضنة

المؤتمر العلمي الثاني  –مجلة جامعة كربالء 
ية الزراعةلكل  

2012 

في سلوك وهالك   nemsisو   dinlinو  asystenتأثير منظمات النمو  75

   في ظروف الحاضنة   microcerotermes diversusعامالت االرضة 

 2014 164-155( 3) 19مجلة الزراعة العراقية 

كفاءة بعض عناصر المقاومة االحيائية في السيطرة على حشرة  حميرة النخيل  76

batrachedra amydraula  في وسط العراق 

 2014 225-219(3) 32مجلة وقاية النبات العربية 

 2014 275-271(3) 32مجلة وقاية النبات العربية  في العراق  gryllotalpa  تسجيل جديد الربع أنواع من الكاروب جنس 77

ى شغاالت حشرة االرضة عل  metarhizium anusoplaeتقييم كفاءة المستحضر التجاري للفطر  78

microcerotermes diversus 

 2015 222-216(2) 33مجلة وقاية النبات العربية 

كفاءة بعض العوامل االحيائية في وقاية أشجار الزيتون من اإلصابة باالرضة  79
microcerotermes diversus 

 2015 229-223(2) 33مجلة وقاية النبات العربية 

لمبيدات الكيميائية واالحيائية في السيطرة على حشرة حفار تقويم كفاءة بعض ا 80

 oryctes sppعذوق النخيل 

 2015 (2( العدد )20المجلد ) الزراعة العراقية مجلة 

تقويم كفاءة بعض وسائل المكافحة المتكاملة  في السيطرة على حشرة الكاروب  81

gryllotalpa gryllotalpa  في بعض الحماصيل الصيفية  

 2016 (12( العدد 21المجلد ) الزراعة العراقية ة مجل

82 Influence of temperature on some biological characteristicsof trichograma 

evanescens on the egg of lesser date moth batrachedra amydraula 

j. of biological control 29(3)125-
130 

2015 

83 Labotory evaluation of chitin synthesis inhibitor lufen unoron in individuals 

mortality subterranean termite microcerotermes diversus at different temierture  

International J. of current 
microbiology and applied 

sciences 5(5)668-673 

2016 

على   bemisia tabaciلقطن البيضاء بعض أوجه التكامل في مكافحة ذبابة ا 84

 محصول فول الصويا 

المجلد  جامعة ذي قار للبحوث الزراعية مجلة 
5(1 )395-409 

2016 

 gryllotalpa gryllotalpaالخسارة االقتصادية التي تسببها حشرة الكاروب   85

 على بعض نباتات الخضر والمحاصيل الصيفية 

ية المجلة العراقية لبحوث السوق وحما

  15-1( 1)8المستهلك 

2016 

86 A new recording of the rose  beetle Maladera insanabilis (Coleoptera: Scarabeidae) on some ornamental and fruit plants 
in Iraq . 

 

International Journal of 

Agriculture and Crop Sciences. 
2016 

ألسود وحلق السبع الشجيري على افراد حشرة تقييم كفاءة مستخلصات الفلفل ا 87

  microcerotermes diversusاالرضة 

 31المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

(6 )96-109  

2016 

88 Evaluation  the efficiency of pathogenic fungi Paecilomyces fumosoroseus in protection the 

wood and Olive trees against   infestation of termite Microcerotermes diversus (Silv.) in 

Iraq. 

 

International Journal of 

Agriculture and Crop Sciences. 
2016 

 Agromyzidaeمسح وتشخيص أنواع صانعات انفاق األوراق من عائلة  89

 على بعض النباتات في بغداد

 2017 ( :3) 34مجلة وقاية النبات العربية 

قويم كفاءة مستخلصات بعض النباتات المحلية في رماية االخشاب واشجار الزيتون ت 90

 microcerotermes diversusمن اإلصابة بحشرة االرضة 
( 3)21مجلة الزراعة العراقية البحثية 

: 

2017 

 2016 ( : 3) 35 مجلة وقاية النبات العربية في العراق  pomacea candiculataسجيل جديد لقوقع التفاح الذهبي   91

92    

93    

94    



  

 

95    

96    

97    

98    

99    

 عضوية لجان مناقشة الدراسات العليا :-عاشرا : 
 لقد شاركت في العديد من لجان مناقشة طلبة الماجستير والدكتوراه وكما يلي :

 عنوان االطروحة الشهادة اسم الطالب
 رقم وتاريخ االمر االداري

دراسة تشخيصية وبيئية ألنواع عث التمور التابعة  دكتوراه ل عباس قادرفاض -1
واستخدام تقنية العقم الموروث ألهم  Ephestiaللجنس 

 أنواعها
 

 12/1/1998في  19

 في 301 التكامل في مكافحة الذبابة البيضاء دكتوراه نسرين ذنون سعيد -2
 29/3/1998 

 19/11/1998  في 206 ئف نحل العسل ببعض بدائل حبوب اللقاحتغذية طوا دكتوراه عايد نعمة عويد -3
 

دراسات بيئية وحياتية على حفار اوراق الطماطة  ماجستير وسام علي احمد -4
Lariomyza bryoniac  مع اختبار بعض طرق

 المكافحة للسيطرة عليها

 12/9/1998  في 1324

 3/3/1998في  306 امتحان شامل دكتوراه محمد زيدان خلف -5
نبيل عبد القادر  -6

 مولود
 11/4/1999  في 385 امتحان شامل دكتوراه

صالح الدين عبد  -7
 القادر

تقييم استخدام عدة معايير في تحديد حساسية بعض  ماجستير
 اصناف التفاح لالصابة بحشرة من التفاح القطني

  في 3/7/1156
24/4/1999 

العائل الغذائي في بعض الصفات البيئية  تأثير نوع ماجستير ابراهيم عبد اهلل حسن -8
 والحياتية لخنفساء الفاصوليا

  في 3/7/4207
4/12/1999 

التكامل في مكافحة الزنبور األحمر الشرقي كآفة خطرة  ماجستير عزي هبة اهلل علي -9
 على طوائف نحل العسل

 24/8/2000  في 2644

 28/8/2000  في 2669 ية ومكافحة ذبابة ثمار القرعياتالتفضيل العائلي وبيئ دكتوراه حسن سليمان احمد -10
دراسة بيئية حياتية حول الحشرة القشرية الصفراء على  ماجستير أمل نادر خضر -11

 الحمضيات
 10/9/2000  في 2794



  

 

محمد عبد الجليل  -12
 محمود

دراسة مرض تعفن الحضنة األوربي على نحل العسل  دكتوراه
 خلصات النباتيةومكافحته باستخدام المست

 2/10/2000  في 2972

رجب عوض  -13
 صالح

في  Bromopropylateتطور ظاهرة المقاومة لمبيد  ماجستير
 الحلم ذي البقعتين

 15/7/2001  في 1325

أزهر حميد فرج  -14
 دبي

 

دراسات حياتية وبيئية لخنفساء القرعيات الحمراء  ماجستير
 وبعض الطرق في مكافحتها

 11/8/2001في  1606

تماضر مروان عبد  -15
 الجبار

تأثير نباتات اليوكالبتوس في حياتية دودة الشمع الكبرى  ماجستير
Galleria mellonella 

 15/8/2001  في 1642

حياتية وبيئية ومكافحة عثة المالبس الناسجة  ماجستير ابتسام حمدان مانع -16
Tineola bisselliela 

 9/10/2001  في 2015

 Spodopteraحياتية وبيئية دودة ورق القطن  ماجستير م جعفرسهى كاظ -17

littoralis 
 2/12/2001  في 2642

. ناصر حميد محمد 18
 الدوسري

 Bemisiaدراسة تواجد وانتشار ذبابة التبغ البيضاء  ماجستير

Tabaui   في محافظ البصرة ومقارنة استخدام بعض
 المبيدات في مكافحتها

  في  3/7/771
20/3/2002 

. مكي حميد عبد 19
 علي

 7/9/2002  في 2034 امتحان شامل دكتوراه
 
 

  امتحان شامل دكتوراه . معن عبدالعزيز20
دراسات حياتية وبيئية على دودة السمسم   ماجستير . عامر جاسم عبود21

Antigaster Catalannalis    وحساسية بعض
 اصناف السمسم لالصابة بها

 18/8/2003  في 657

بعض اوجه المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار القرعيات  ماجستير حمد جاسم محمد. ا22
Decua Ciliatus 

 5/1/2003  / في29

 25/5/2003  في 2044 امتحان شامل دكتوراه . زهراء عبد المعطي23
 

. نداء مسعود عبد 24
 الشحري

 Aleuraclavaدراسات في ذبابة الياسمين البيضاء  ماجستير

Jasmini  ى الحمضيات وبعض طرائق مكافحتها .عل 
 21/6/2004  في 2237

دراسات اقتصادية وبيئية على حشرة حبرة النخيل في  ماجستير . خميس عبود عليوي25
 وسط العراق وبعض طرائق مكافحتها

 3/7/2004 في 2269

 Agreiotesدراسات بيئية واقتصادية للديدان السكلية  دكتوراه . عزي هبةاهلل علي 26

spp  على محصول البطاطا في وسط العراق 
 14/10/2004 في 29335

التأثيرات الحيوية ألربعة منظمات نمو حشرية في حشرة  دكتوراه . جواد كاظم الربيعي 27
وبعض غذائها  Aphis Fabaeمن الباقالء األسود 

  23/5/2005في  900



  

 

 الحيوي
 15/1/2006في  107 أمتحان شامل دكتوراه . أحمد محمد طارق 28
 20/5/2006في  816 دراسة تطبيقية للحشرة  دكتوراه . أيمان محمد 29
.  سنداب سامي 30

 الدهوي
 25/6/2006في  1094 أمتحان شامل دكتوراه

تأثير بعض منظمات النمو الحشرية في تثبيط القابلية  دكتوراه . رافد عباس عيسى31
 التكاثر البعوض الكيوكسل 

 5/8/2006في  1127

معن عبدالعزيز  -32
 شفيق

تقييم كفاءة بعض المسببات المرضية ومنظمات النمو  دكتوراه
 الحشرية في مكافحة حشرة االرضة

 

 8/5/2006في  733

العالقة بين تأثير استعمال المبيدات الحشرية  دكتوراه خولة طه النعيمي -33
Neonicotiniods  وفرضية التحفيز الدقيق على

 عتين على محصول القطنحياتية الحلم ذي البق

 10/2/2007في  162

دراسة تقييم بعض وسائل االدارة المتكاملة لمكافحة  دكتوراه زهراء عبدالمعطي -34
 حشرة حفار اوراق الحمضيات

 

 18/2/2007في  184
 
 

حقي اسماعيل  -35
 داوي

تقييم كفاءة بعض طرق المكافحة في السيطرة على  ماجستير
 دودة الشمع الكبرى

 1/8/2007في  894

استعمال وسائل تقليدية وعصرية لمكافحة ذبابة  دكتوراه احمد محمد طارق -36
 الياسمين البيضاء

 30/9/2007في  1127

سنداب سامي  -37
 جاسم

تأثير بعض عناصر االدارة المتكاملة في السيطرة على  دكتوراه
 الحلم ذي البقعتين الذي يصيب محصول القطن

 26/10/2008في  2156

استعمال المستخلصات النباتية في التغذية لمعالجة  دكتوراه كميلة ورد شاهر -38
مرض تعفن الحضنة االوربي المتسبب عن البكتريا 

Melissocnoc pluton 

 21/12/2008في  2527

 18/1/2009في  60 امتحان شامل دكتوراه وسام علي احمد -39
 15/3/2009 في 456 امتحان شامل دكتوراه جاسم خلف محمد -40
 17/4/2009في  397 امتحان شامل دكتوراه سميرة عودة خليوي -41
 8/11/2009في  1415 امتحان شامل دكتوراه  فلاير بهجت هرمز -42
دور نحل العسل في زيادة انتاجية بعض انواع  ماجستير حسن هادي فرج -43

 المحاصيل
 12/9/2009في  1146

سات حياتية لحشرة ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط درا ماجستير رغد خلف ابراهيم -44
 على الحمضيات وتقييم بعض الطرق في مكافحتها

 14/10/2009في  1259

دراسة ديناميكية سكان واضرار الحلم االريوفي على  ماجستير حال كاظم جبير -45
 الزيتون ومكافحته كيميائيا  

 23/2/2010في  208



  

 

 1/12/2010في  1545 متحان شاملا دكتوراه عامر جاسم عبود -46
شيماء عبدالخالق  -47

 عبدالرحمن
 11/5/2011في  Chrysoperla carnea 607دراسة بيئية وحياتية للمفترس  ماجستير

رسل عبدالرضا  -48
 خضر

في  Metarhizium anisopliaeتقويم فعالية الفطر  ماجستير
 Microcentermusمكافحة حشرة االرضة 

diversus 

 6/9/2011ي ف 1214

دراسة بعض عناصر االدارة المتكاملة لحشرة الحميرة  دكتوراه جاسم خلف محمد -49
Batrachetra amydraula على النخيل 

 20/9/2011في  1312

دراسة حياتية وبيئية لدودة ورق القطن على الطماطة  ماجستير محمد شاكر منخي -50
 Trichgrammeوالباذنجان وكفاءة طفيلي البيض 

principium لمكافحتها في البيت البالستيكي 

 9/10/2011في  1436

 10/10/2011في  1446 امتحان شامل دكتوراه رغد خلف ابراهيم -51
حقي اسماعيل  -52

 داوي
 20/12/2011في  2101 امتحان شامل دكتوراه

مغنط تأثير التغذية بالمحلول السكري المعامل بالماء الم ماجستير لينا قاسم عيدان -53
 على االداء الحياتي لطوائف نحل العسل

 5/1/2012في  29

 /8/10في  1625 امتحان شامل دكتوراه ايناس حامد مجيد -54
2012 

الكثافة العددية لحشرة انواع المن المنتشرة على الحنطة  ماجستير حاتم متعب حسين -55
 وحساسية بعض االصناف لالصابة بها

 14/11/2012في  2038

 3/12/2012في  2185 امتحان شامل دكتوراه ح عبود سابطفال -56
 : Orthopteraتشخيص بعض انواع الكاروب  دكتوراه رغد خلف ابراهيم -57

Gryllotalpidae  وتقييم بعض الطرق المتكاملة في
 مكافحته

 13/8/2013في  1433

 .Gossypium sppالية مقاومة بعض اصناف القطن  دكتوراه شيماء حميد مجيد -58
 لتهجين افاته الحشرية والحلمية

 16/9/2013في  1729

 13/11/2013في  2337 امتحان شامل دكتوراه دالل طارق حسن -59
 4/11/2013في  2158 امتحان شامل دكتوراه باسم حسون حسن -60
 –ماجستير  نصير مالكي عبود -61

كلية العلوم 
جامعة  –

 ذي قار

لمصاحبة الصابة التلوث النوعي والكمي بالفطريات ا
 Ephestia cautellaبعض المواد الغذائية بحشرة 

في  3/11/607
25/2/2014 

مسح وتشخيص حشرات فول الصويا وتقييم بعض  ماجستير يسرى جمالطالب  – 62
 الطرائق في مكافحتها 

 20/7/2014في  1698

 22/10/2014في  362لزنابير رتبة دراسة مقارنة للتاثير السمي لبعض انواع ا ماجستير شهد فالح عباس  – 63



  

 

غشائية االجنحة على تحلل كريات الدم الحمراء 
 والتخثر لدى االنسان 

 10/11/2014في  3605 امتحان شامل دكتوراه حسنين يوسف احمد -64

 orycetesمسح وتشخيص النواع الجنس  ماجستير حسن مؤمن ليلو-65

(coleoptera:dynastidae )  في وسط وجنوب
 اق وتقييم بعض الطرائق في مكافحتها العر 

 30/11/2014في  3867

مصطفى جواد  -66
 نعمة 

كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية والتوافق  ماجستير
 totaبينهما في السيطرة على حشرة اوراق الطماطة 

absluta 

 8/3/2015في  578

فة الفاروا على نحل العسل دراسة تشخيصية ومكافحة ال ماجستير ماجد محمود عيسى -67
 في العراق

 24/3/2015في  727

التاثيرات الحياتية والفسلجية  لمستخلصات ثمار الفلفل األسود  دكتوراه هند ابراهيم علي -68
 spodoptera littoralisفي حشرة دودة ورق القطن 

 15/9/2015في  2031

نواع الذباب األبيض على الوجود النسبي والموسمي ال دكتوراه حقي اسماعيل داوي-69
 أشجار الحمضيات وتقييم بعض الطرق في مكافحتها 

 4/1/2016في  16

  pscuoligosta babylonicaحياتية وبيئية متطفل  دكتوراه باسم حسون علي -70
 على حشرة دوباس النخيل 

 24/4/2016في  1113

لبعض النباتات المحلية في السيطرة على  كفاءة المستخلصات النباتيةتقييم  دكتوراه دالل طارق حسن – 70
 24/5/2016في  Micricerotermes diversus 1116حشرة االرضة 

 21/8/2016في  1803 امتحان شامل  دكتوراه قيس مري لعبوسي  – 71

 22/8/2016في  1830 امتحان شامل دكتوراه علي حسن حرفش  – 72

 
 .لدولية الهيئات العلمية المحلية واعضوية  :احدى عشر

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : عشرثاني  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 19821982//44//1414في في   3458134581 عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 1

 19821982//88//1010في في   753753 عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 2

 19831983//44//1616في في   22842284 كلية الزراعة /بغدادكلية الزراعة /بغدادعمادة عمادة  شكر وتقدير 3

 19841984//55//2828في في   46244624 عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 4

 19861986//33//11في في   10951095 عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 5



  

 

 19881988//11//1919في في   7575س/س/ عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 6

 19921992//22//33في في   9999س/س/ عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير 7

 19921992//77//66في في   368368 رئيس جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 8

9 

 

 19911991//1010//2323في في   36233623 عمادة كلية الزراعة /بغدادعمادة كلية الزراعة /بغداد شكر وتقدير

 19911991//88//1818في في   78137813 رئيس جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 10

 19941994//66//2525في في   1095510955 وزير الزراعةوزير الزراعة شكر وتقدير 11

 19991999//88//33في في   20942094 روعاتروعاتالهيئة العامة لوقاية المز الهيئة العامة لوقاية المز  شكر وتقدير 12

 15/11/1999في  37721 ديوان رئاسة الجمهوريةديوان رئاسة الجمهورية شكر وتقدير 13

 20012001//11//2727في في   373373 كلية الزراعةكلية الزراعة شكر وتقدير 14

 2:20002:2000//44في في   265265 رئيس جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 15

 رئيس جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 16
 

 20002000//1111//55في في   1853418534

 20002000//1111//2525في في   357357 محافظ كربالءمحافظ كربالء شكر وتقدير 17

 20012001//99//11في في   34653465 الهيئة العامة لوقاية المزروعاتالهيئة العامة لوقاية المزروعات شكر وتقدير 18

 في  1189. 19 عمادة كلية الزراعة  شكر وتقدير 19
16/5/2002  
 

 في  17061 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 20
 3/9/2003  

 29/6/2011في  3694 الهيئة العامة لوقاية المزروعات شكر وتقدير 21

 10/10/2011في  2/7/5112 امانة بغداد شكر وتقدير 22

  8/10/2012/ م في  324 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 23

 30/12/2012في  7393 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 24

 28/3/2013في  1575 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 25

 23/14/2013في  143 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 26

 4/4/2013في  6/7/230 من وزير التعليم العالي شكر وتقدير 27

 2/4/2014في  7/54/914 عميد كلية العلوم / جامعة ذي قار شكر وتقدير 28

 10/4/2014في  2217 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير 29



  

 

 12/4/2014في  2820 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد  شكر وتقدير 30

 28/9/2014في  5549 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 31

 17/1/2015في  10م/ن/ النائبة حنان الفتالوي  شكر وتقدير 32

 10/3/2016في 203 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك شكر وتقدير 33

 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير 34
 28/9/2016في  347

 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد ر وتقديرشك 35
 29/5/2016في  643

 18/8/2016في  69/1062م.ر.و. مكتب رئيس الوزراء العراقي شكر وتقدير 36

    

    

  

 الشهادات التقديريةالشهادات التقديرية
جامعههههة بغههههداد للمشههههاركة فههههي المههههؤتمر القطههههري الثههههاني لوقايههههة جامعههههة بغههههداد للمشههههاركة فههههي المههههؤتمر القطههههري الثههههاني لوقايههههة   –شهههههادة تقديريههههة مههههن عمههههادة كليههههة الزراعههههة شهههههادة تقديريههههة مههههن عمههههادة كليههههة الزراعههههة  -11

 ..20022002ت في نيسان ت في نيسان المزروعاالمزروعا
شهادة تقديرية من وزير الزراعهة العراقيهة للمشهاركة فهي المهؤتمر العلمهي الخهامس للبحهوث الزراعيهة فهي شهباط شهادة تقديرية من وزير الزراعهة العراقيهة للمشهاركة فهي المهؤتمر العلمهي الخهامس للبحهوث الزراعيهة فهي شهباط  -22

20032003.. 

شهادة تقديرية من وزير الزراعة العراقية للمشاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي السهادس للبحهوث الزراعيهة فهي شهادة تقديرية من وزير الزراعة العراقية للمشاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي السهادس للبحهوث الزراعيهة فهي  -33
 ..20072007تشرين اول تشرين اول 

الزراعهة العراقيهة للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي السهابع للبحهوث الزراعيهة فهي الزراعهة العراقيهة للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي السهابع للبحهوث الزراعيهة فهي شهادة تقديريهة مهن وزيهر شهادة تقديريهة مهن وزيهر  -44
 ..20092009تشرين اول تشرين اول 

جامعهة االنبهار للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي الثالهث لكليهة جامعهة االنبهار للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي الثالهث لكليهة   –شهادة تقديريهة مهن عمهادة كليهة الزراعهة شهادة تقديريهة مهن عمهادة كليهة الزراعهة  -55
 ..20102010الزراعة في تشرين اول الزراعة في تشرين اول 

امعة تكريت للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي الخهامس لكليهة امعة تكريت للمشهاركة فهي اعمهال المهؤتمر العلمهي الخهامس لكليهة جج  –شهادة تقديرية من عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية من عمادة كلية الزراعة  -66
 ..20112011الزراعة في نيسان الزراعة في نيسان 

شهههادة تقديريههة مههن وزارة الزراعههة للمشههاركة فههي رئاسههة جلسههات المههؤتمر العلمههي الثههاني للبحههوث الزراعيههة فههي شهههادة تقديريههة مههن وزارة الزراعههة للمشههاركة فههي رئاسههة جلسههات المههؤتمر العلمههي الثههاني للبحههوث الزراعيههة فههي  -77
 ..20122012//33//  2121-1414بغداد بغداد 

ر العلمههي الثههاني للعلههوم الزراعيههة فههي ر العلمههي الثههاني للعلههوم الزراعيههة فههي شهههادة تقديريههة مههن رئههيس جامعههة البصههرة للمشههاركة فههي اعمههال المههؤتمشهههادة تقديريههة مههن رئههيس جامعههة البصههرة للمشههاركة فههي اعمههال المههؤتم -88
 ..20122012//33//  1515-1313البصرة البصرة 

شهادة تقديرية من وزارة الزراعهة للمشهاركة فهي القهاء بحثهين فهي المهؤتمر العلمهي الثهامن للبحهوث الزراعيهة فهي شهادة تقديرية من وزارة الزراعهة للمشهاركة فهي القهاء بحثهين فهي المهؤتمر العلمهي الثهامن للبحهوث الزراعيهة فهي  -99
 ..20122012//33//2121-1414بغداد بغداد 

النهدوة العلميهة الثانيهة النهدوة العلميهة الثانيهة   جامعة بغهداد للمشهاركة فهي القهاء محاضهرة فهيجامعة بغهداد للمشهاركة فهي القهاء محاضهرة فهي  –شهادة تقديرية في عميد كلية الزراعة شهادة تقديرية في عميد كلية الزراعة   -1010
 ..20122012  –تشرين الثاني تشرين الثاني   88  –البحاث النخيل والتمور في كلية الزراعة في بغداد البحاث النخيل والتمور في كلية الزراعة في بغداد 



  

 

كليههة الزراعههة للمشههاركة فههي اللجنههة العلميههة والقههاء بحثههين فههي المههؤتمر كليههة الزراعههة للمشههاركة فههي اللجنههة العلميههة والقههاء بحثههين فههي المههؤتمر   –شهههادة تقديريههة فههي جامعههة بغههداد شهههادة تقديريههة فههي جامعههة بغههداد   -1111
 ..  22012012//1111//1212-1111  –العلمي القطري الثالث لعلوم وقاية النبات في بغداد العلمي القطري الثالث لعلوم وقاية النبات في بغداد 

كلية الزراعة للمشاركة في القاء بحثين في المؤتمر العلمهي الثهاني لكليهة كلية الزراعة للمشاركة في القاء بحثين في المؤتمر العلمهي الثهاني لكليهة   –شهادة تقديرية من جامعة كربالء شهادة تقديرية من جامعة كربالء   -1212
 ..  20122012  –كانون االول كانون االول   1111-1010جامعة كربالء في كربالء جامعة كربالء في كربالء   –الزراعة الزراعة 

ر العلمههي ر العلمههي كليههة الزراعههة للمشههاركة فههي انشههاء لجنههة فههي المههؤتمكليههة الزراعههة للمشههاركة فههي انشههاء لجنههة فههي المههؤتم  –شهههادة تقديريههة مههن جامعههة كركههوك كركههوك شهههادة تقديريههة مههن جامعههة كركههوك كركههوك   -1313
 ..20132013/ / 1010/ /   3131-3030الثاني للبحوث الزراعية في كركوك . الثاني للبحوث الزراعية في كركوك . 

الندوة الموسعة حول مكافحة العراقية للمشاركة في  موارد المائيةوزير ال مستشار شهادة تقديرية من - 14
 22/12/2016 نبات زهرة النيل

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر لثثا 
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