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 اعزبالحالة الزوجية :

 /دد األوالد  :ــعـــ

 مسيحية الديـــــــــــانة:

 حشراتوقاية نبات / ص:ــالتـخـص
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 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1999 كلية الزراعة بغداد البكالوريوس

 2003 كلية الزراعة بغداد رالماجستي

 2012 كلية الزراعة بغداد الدكتوراه

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 / عملي اسس مقاومة االفات وقاية النبات 1

 
1986 -   1995 

 عملياسس وقاية النبات  وقاية النبات 2

 
1986 -   1995 



 

 

 

 

 

 

 

 2000 عملي مبيدات وقاية النبات 3

 2000 مكافحة حيوية وقاية النبات 4

 حشرات اقتصادية البستنة  5

 
2004 

   2008 – 2005 اسس وقاية وقاية النبات 6

 2014 - 2012 تلوث بيئي زراعي وقاية النبات 7

 2016- 2015 حشرات عامة /  حشرات اقتصادية النباتوقاية  8

  2017- 2016 مقاومة حيوية  / / حشرات عامة وقاية النيات  9

 2017- 2016 مبادئ وقاية المكننة الزراعية  10

 2018- 2017 مقاومة حيوية  / / حشرات عامة وقاية النيات 11

 2019- 2018 النباتمقاومة حيوية  / تكنولوجيا وقاية  اتبوقاية الن 13

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2019 - 2018 رمونات حشريةف الدكتوراه  1

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

 .كلية الزراعة /جامعة بغداد 2012/ 11/11العلمي الثالث لوقاية النبات  المؤتمر  - 1

كلية الزراعة / 2012/  12/  10المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة جامعة كربالء-2

 .كربالء/جامعة 
جامعة حائل / /  2013/  4/  11- 9اللقاء الثامن والعشرين للجمعية السعودية لعلوم الحياة  - 3

 .المملكة العربية السعودية

كلية الزراعة والغابات/ جامعة 2013/ 11/  20- 19 المؤتمرالدولي الثاني لوقاية النبات - 4

 .الموصل

المؤتمرالدوليالعاشر )حول االفاق المستقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي في مواجهة - 5

 .ة مصر العربيةشرم الشيخ / جمهوري/ 2013/  12/  24- 21التحديات ( 

 2014- 16/4اللقاء التاسع والعشرين للجمعية السعودية لعلوم الحياة - 6

 جامعة الدمام / المملكة العربية السعودية

عمان / المملكة 2014/ 11/ 11- 9المؤتمر العلمي العربي الحادي عشر  لعلوم وقاية النبات-7

 .االردنية الهاشمية



 

 

 

 

 

 

 

 / جامعة االنباركلية الزراعة /  2017/ 4/  12سالمؤتمر العلمي الزراعي الخام -8

علوم الصرفة / جامعة لالتربيةل كلية/ 2017/ 4/  12الدولي االول  -المؤتمر العلمي الرابع   -9

 . كربالء

الغردقة / /  2014/ 11/ 11- 9عشر  لعلوم وقاية النبات لثالثالمؤتمر العلمي العربي ال- 10

 جمهورية مصر العربية

 

 :براءات االختراع: سادسا
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 

 محل النشر أسم البحث ت

تاثير الضغط االنتخابي لمبيدي االزيميثيوفوس والبرمثرين في زيادة  1

 مقاومة الذباب المنزلي المحلي

 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

في  permethrinو  azamethiphosالمقاومة المشتركة لمبيدي  2

في تثبيط  Piperonyl Butoxideساللة للذباب المنزلي و فاعلية المنشط 

 المقاومة

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

( Bals.)Vuill دراسات مختبرية حول تاثير عزلتين محلية للفطر 3

Beauveria bassiana 

 Fonseca(Diptera:Anthomyiidae) ذبابة البصل الصغيرةفي 

alliariaDelia 

 

 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

تاثير معاملة بذور البصل ببعض المبيدات وعزلتين من الفطر  4

Bals.)Vuill )Beauveria bassiana 

 في المشتلFonsecaDelia alliaria في االصابة بذبابة البصل

 

 بالءمجلة جامعة كر

 جاذبة في عمليات الرصد  ومكافحة المصائد ال نوعين من تقييم كفاءة 5

 ذبابة البصل

Fonseca (Diptera:Anthomyiidae)Delia alliariaفي العراق 

 

Fonseca (Diptera:Anthomyiidae)Delia alliaria في

 العراق

 

 مجلة زراعة الرافدين 

جوانب األداء الحياتيلحشرة تأثيرانواع منالمساحيق النباتية في بعض  6

 خنفساءاللوبياالجنوبية

Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae 

 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

7 Efficacy of some Biopsticides for the control of the 

onion maggot Delia alliaria 

Fonseca (Diptera:Anthomyiidae) on onion under 

field 

                                                   Conditions in Iraq       
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First Record and Host Plants of Solenopsis 

Mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 

(Hemiptera, Pseudococcidae) from Iraq. 

J.Bio. & Env. Sci.7, 

(2):216-222, 2015.] 
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التاثيرات الحياتية والفسلجية لمسحوق وزيت نبات 

 Musca domestica في الذبابة المنزلية Coriandrum sativumالكزيرة

L. (Diptera :Muscidae  

 مة بغداد للعلومجل

 19-14ص   2016/3

1

2 

 VuillBeauveria (Bals)تقويم كفاءة عزلتي الفطر

bassianaBSA1) ،BSA3للسيطرةعلى االطوار اليرقية لحشرة ) 

 )الخابرا ( خنفساءالحبوب الشعرية

Trogoderma granarium (Everts) تحت ظروف المختبر 

 

مؤتمر جمعية المصادر البيئية 

 والوراثية  الدولي الرابع 

 – 23المحلد الرابع العدد االول  

  2016تموز   30

1

3 

في  ذبابة  spinosadدراسات مختبرية لتقييم كفاءة المبيد االحيائي 

 البصل

Delia alliariaFonseca (Diptera :Anthomyiidae)  في

 العراق*

/ كلية الزراعة 2017/  4/  12

 جامعة االنبار

1

4 

حفار اوراق تقيم كفاءة بعض المبيدات الكيميائية واالحيائية  ضد اطوار 

 الحمضيات

Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) 

 في المشتل

تربية كلية ال 2017/  4/  12

 للعلوم الصرفة / جامعة اكربالء

االطوار اليرقية  فيمساحيق نباتية فاعلية ثالث  

 Trogodermaخنفساءالحبوب الشعرية)الخابرا(  لحشرة

granarium (Everts) (Coleoptera: 

Dermastidae)  المؤتمر العلمي االول للبحوث /

 الزراعية

المؤتمر العلمي االول 

للبحوث الزراعية / العدد 

(  483 – 475الخاص ) 

ISSN: 22225005   Efficacy of some biocides against 

Potato Leafhopper, Empoasca fabae 

(Homoptera: Cicadellidae), on 

cowpea 
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 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 

 

 :الكتب المؤلفة:أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2012 / جامعة بغدادكلية الزراعة  شهادة تقديرية  1

 2012 كلية الزراعة / جامعة كربالء شهادة تقديرية 2

 2013 كلية الزراعة / جامعة الموصل شهادة تقديرية 3

 2013 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  4

 2013 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 5

 2013 عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 6

التعليم العالي والبحث وزير  شكر وتقدير 7

 العلمي

2013 

 2015 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2015 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 9

مؤتمر جمعية المصادر البيئية  جائزة قي العلوم الطبيعية  10

 والوراثية  الدولي الرابع

2016 

معهد الهندسة الوراثية  شهادة تقديرية 11

والتقنيات االحيائية  / جامعة 

 بغداد 

2017 

مركز بحوث ومتحف التاريخ  شكر وتقدير  12

 الطبيعي / جامعة بغداد

2017 

مركز بحوث ومتحف التاريخ  شكر وتقدير 

 الطبيعي / جامعة بغداد

2017 

 

 

 روابط الصفوف االلكترونية 

 المرحلة االولى / قسم وقاية النبات / تكنولوجبا وقاية النبات / حشرات 

https://classroom.google.com/u/0/r/MzEyMjIxMTcwNDda/sort-

last-name 

 يوية المرحلة الرابعة / كورس مكثف / مقاومة ح

https://classroom.google.com/u/0/c/MzcwMjQxODU2MjVa 

 .اتــ:اللغثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية 
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