
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

        زهراء عبد المعطي عباده الغضبان:     ـم ـــــــــاالســ

   1958-11-19 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

  3   عـــــدد األوالد  :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

     حشرات-وقاية نبات  –علوم زراعية :         صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

     استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

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

 العمل   :         هاتف

    07702958772:      الهاتف النقال

    Dr.zahraa_agri@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .علمية أوال  : المؤهالت ال 

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1979 وقاية نبات الزراعة بغداد

 1997 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2007 حشرات  الزراعة بغداد

  

 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد االن 1997 معة بغدادجا قسم وقاية النبات-كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1980 علم النبات البستنة –قسم الوقاية  1

 1981 علم الحشرات –تغذية نبات  قسم المحاصيل 2

 1984 علم النبات –علم الحشرات  البستنة-قسم االقتصاد 3

 1985 اسس وقاية اقتصاد -لوقايةقسم ا 4

 2001-1986 علم النبات –علم الحشرات  =                  = 5

 2001 افات مخازن الصناعات-الوقاية-البستنة 6

 ولحد االن 2008 مقاومة حيوية قسم الوقاية  7

 ولحد االن  2010 مقاومة حيوية -ادارة متكاملة قسم الوقاية 8

9    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1980 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

 1997 جامعة بغداد–ية الزراعة كل مدرس مساعد 2

 2007 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 2013 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 :اطاري    الرسالل   التي أرر  عليهااال )خامسا : 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تقييم بعض وسائل المكافحة المتكاملة  1
لحشرات المن التي تصيب محصول الحنطة 

 99صنف اباء 

وقاية نبات /كلية الزراعة 

 /جامعة بغداد 

214 

وقاية نبات /كلية الزراعة   2
 /جامعة بغداد 

2016 

وقاية نبات /كلية الزراعة   3
 /جامعة بغداد 

2017 

 

 التي رارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر االول لالدارة المتكاملة  1

 لالفات

جامعة  -الالذقية -سوريا 2009

 تشرين

 بحث

ؤتمر العربي العاشر لعلوم وقاية الم 2

 النبات

بحث +  بيروت -لبنان  2009

 بوستر

 بحث جامعة الموصل-العراق 2010 المؤتمر العلمي االول لوقاية النبات 3

جامعة -كلية الزراعة 2009 مؤتمر عن واقع النخيل 4

 بغداد

 حضور

حضور العديد من المؤتمرات  5

 والندوات

منذ عام 

1980 

  داخل القطر

 35  -عدد الندوات المشارك بها  :
  50 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 السادسGoogle scholar scholarالمشاركة بدورة  المشاركة بندوة السموم الفطرية 

 بدورة طرائق تدريس  التدريسالمشاركة  المشاركة بالمؤتمر الدولي لوقاية المزروعات 

 المشاركة بدورة اللغة العربية المشاركة في لجان ترتيب المختبرات

  المشاركة في لجنة تقييم االداء

  المشاركة في اللجنة االجتماعية في القسم 

  المشاركة في اللجان االمتحانية 

  لجنة ارشاد تربوي 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دراسة مسح وتشخيص االعداء الطبيعية وعالقتها بنشاط حفار  1
اوراق الحمضيات وتاثير المعامالت الكيميائية في التطفل السائد 

Ratzeburgiola incomplete(poueek)(poueek)      

 2010 مجلة زراعة الرافدين

فعالية بعض المركبات الكيميائية في الحد من االصابة  2
 Phyllocnistisبحشرة حفار اوراق الحمضيات 

citrella  .في المشاتل 

الجمعية العربية لوقاية 
النبات والمجلس الوطني 

 للبحوث العلمية

2009 

يميائية غي السيطرة المكافحة النباتية والكبعض وسائل  3
 على حشرتي من القطن ومن الدفلة 

 2012 االنبار للعلوم الزراعية

التفضيل الغذائي لحشرة جفار اوراق الحمضيات على  4
 امواع مختلفة من اصتاف الحمضيات 

 2008 الالذقية-سوريا–مجلة تشرين 

دراسة بعض اوجه التكامل في مكافحة دودة ورق  5

 القطن مختبريا 

ة كربالء /المؤتمر العلمي جامع

 الثاني

2012 



 

 

 

 

 

 

 

تقييم كفاءة بعض عناصر المكافحة المتكاملة في  6
 السيطرة على حشرة من الشوفان 

 2013 المصرية للعلوم التطبيقية 

كفاءة المتطفل البيض ترايكو كراما ومنظم النمو  7
دملين والمبيد افانت كعوامل تكامل في السيطرة على 

 دودة ورق القطن 

 2013 زراعة الرافدين

تاثير مستويات مختلفة من األسمدة الكيميائية في  8
إصابة شتالت الحمضيات لحشرة حفار أوراق 

 الحمضيات 

مجلة العلوم الزراعية /المؤتمر 

 العلمي الثالث لوقاية المزروعات 

2012 

دراسة الوجود الموسمي النواع المن على محصول  9
 بغداد في مدينة99الحنطة صنف اباء 

 2016 مجلة كلية التربية األساسية 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

      

     

 

 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1994 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 1

 2009 سوريا -الالذقية-جامعة تشرين تقديريةشهادة  2

 2009 بيروت-لبنان-جمعية وقاية النبات =       = 3

 2010 جامعة الموصل =       = 4

 2012 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2013 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 2013 معة بغدادعميد كلية الزراعة/جا شهادة تقديرية 7

 

 

 2013 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2014 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 9

 2014 وزير شكر وتقدير 10



 

 

 

 

 

 

 

 2015 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 11

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير 12

 2016 معة بغدادعميد كلية الزراعة/جا شكر وتقدير 13

 2013 وزير شكر وتقدير 14

 2013 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 15

 2013 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 16

 2015 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 17

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير 18

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 19

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 20

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 21

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 22

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 23

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 ة النشرسن أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             العربية 

 االنكليزية          


