
  

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 فريال حسوني صادق جالب النجفي :   ـم ـــــــــاالســ

  14/5/1975 : تاريخ الميـالد 

 متزوجةالحالة االجتماعية  : 

 / عـــــدد األوالد  :

 حشرات:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  أستاذ مساعدالدرجة العلمية 

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 feryal.alhasony@coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1997-1996 وقاية نبات الزراعة بغداد

 18/11/2007 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2012-12-2 حشرات الزراعة بغداد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 



  

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -18/11/2007 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2007  بيئة حشرات  وقاية نبات   1
2012 

 

 

 

 

 حشرات وقاية نبات  

2 

 

 

 

 

  قسم البسنة 

 

 

 حشرات بستنية

 

 

 2013 حشرات وقاية النبات 3

 حشرات بستنية البستنةقسم  4 2013

   حشرات وقاية النبات 5

 2014  حشرات بستنية قسم البستنة 6

 2014  اسس وقاية قسم التصحر 7

 لغاية االن2015 حشرات بستنية   البستنة قسم 8

 لغاية االن2016  حشرات محاصيل وقاية نبات  9

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 18/11/2007 -13/11/2002 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

  2012-12-2– 18/11/2007 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 لغاية االن – 2012-12-2 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 /5-7-2017 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



  

 

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

ورق القطن وتحديد درجات الحرارة دراسة بعض الجوانب الحياتية لدودة  1

 الحرجة والثابت الحراري
 2016 وقاية نبات

 Halothrips triticiالوجود الموسمي لحشرة ثربس الحنطة  2

(Thysanoptera: Phlaeothripidae ) الحنطة من  اصناف بعضعلى

 . بغدادفي 

 2016 وقاية نبات

تقدير الكثافة العددية لحشرة حفار اوراق الحمضيات على نوعين من اشجار  3

 البرتقال( في جامعة بغداد–الحمضيات )النارنج 
 2017 وقاية نبات 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ا : المؤتمرات سابع 

  10  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 50  -عدد الندوات المشارك بها  :

  20 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

   بالمؤتمر الدولي في كربالءالمشاركة   المبيداتالمشاركة بندوة 

 
  المشاركة بالمؤتمر في الكوفة المشاركة بالمؤتمر الدولي لوقاية المزروعات 

 Google scholarالمشاركة بدورة  االمتحانيةاللجنة المشاركة في 

scholarالمشاركة بدورة طرائق  المشاركة في لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية السادس

 تدريس  التدريس
المشاركة بدورة اللغة  االمتحانية اللجنةالمشاركة في 

 العربية
 المشاركة بالبحوث الزائفة المشاركة في اللجنة االمتحانية

 المشاركة بالمؤتمر النسوي المشاركة في اللجنة االمتحانية

 HPLCالمشاركة بدورة  المشاركة في اللجنة االمتحانية

 PCRالمشاركة بدورة ال  المشاركة في اللجنة االمتحانية

 

 

 

 

 

 

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



  

 

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

تشخيص الديدان السلكية التي تصيب محصول البطاطا في وسط العراق  1

 بأستعمال المصائد الفرمونية والضوئية 
المؤتمر العلمي  2013(  1مجلة الكوفة عدد )

 الثالث

التفضيل الغذائي والخسارة االقتصادية  للدودة القارضةة االرضةية والكةاروب التفضيل الغذائي والخسارة االقتصادية  للدودة القارضةة االرضةية والكةاروب  2

 على درنات البطاطا اثناء الزراعة الربيعية في وسط العراق على درنات البطاطا اثناء الزراعة الربيعية في وسط العراق 
المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 

 2015سنة  6عدد  30
 PCRتشخيص الديدان السلكية التي تصيب درنات البطاطا بأستعمال تقنية     3

 
 2014(  1) 6مجلة ديالى للعلوم الزراعية  

 

فللي انتللاو بلليور لجللين الخيللار علليري فللي انتللاو بلليور لجللين الخيللار علليري    Apis melliferaدور نحللا العسللا دور نحللا العسللا  4

 الثمار الثمار 
 19مجلة كلية التربية االساسية المجلد 

 2013سنة  78دد ملحق الع
 

اختبار تأثير بعض المسببات الممرضة والمبيد اكتار على شدة االصابة بحشرة اختبار تأثير بعض المسببات الممرضة والمبيد اكتار على شدة االصابة بحشرة  5

 على محصول الباذنجانعلى محصول الباذنجان  Spodoptera littoralisدودة ورق القطن دودة ورق القطن 
 22مجلة كلية التربية االساسية المجلد 

 2016سنة  94ملحق العدد 
 

البطاطا من االصابة ببعض البطاطا من االصابة ببعض   تقييم كفاءة بعض مبيدات التربة الحشرية في وقايةتقييم كفاءة بعض مبيدات التربة الحشرية في وقاية 6

(  1) 43-مجلة العلوم الزراعية العراقية  حشرات التربةحشرات التربة

 2012.   54-48) عدد خاص ( : 
 Acaudaleyrodesالوفرة الموسمية والكثافة العددية لليبابة البيضاء  7 

rachipora . على نبات القبار في وسط العراق 

 

المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 

 2015سنة  12عدد  30
الكثافللة العدديللة وحساسللية بعللض اصللناف البطاطللا لاصللابة بحشللرة الثللربس الكثافللة العدديللة وحساسللية بعللض اصللناف البطاطللا لاصللابة بحشللرة الثللربس  8 

 والمن في الزراعة الربيعة في وسط العراقوالمن في الزراعة الربيعة في وسط العراق
 2016(  13) 2مجلة بغداد للعلوم 

القلويدات الكاليكوسيدية في بعض أصناف البطاطا وعالقتها بأصابة الدرنات القلويدات الكاليكوسيدية في بعض أصناف البطاطا وعالقتها بأصابة الدرنات  9

 ةةبالديدان السلكيبالديدان السلكي
 2014(  14) 2مجلة تكريت للعلوم الزراعية 

10 Contradict relation between Honey bee Actives and 

production of Cucumber fruit parthenogensis Green 

Houses. 

World Journal of Pharmaceutical 

Research 5(9).6(76-81). 

 

 دودة ورق القطنل دراسة بعض الجوانب الحياتية 11

Spodoptera littoralis (Boisd.) {Lepidoptera: Noctuidae} 

 

 مجلة االحيائية في جامعة النهرين

12   

13   

14   

15   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، الجوائز احدى عشر 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 1

 بغداد

2012 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C


  

 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 2

 بغداد

2013 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 3

 بغداد

2014 

عميد كلية النهرين/جامعة  شهادة تقديرية 

 بغداد

2013 

 

 

الزراعة/جامعة عميد كلية  شهادة تقديرية 4

 بغداد

2013 

 

 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 5

 بغداد

2013 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 6

 بغداد

2014 

عميد كلية الزراعة / جامعة  شهادة تقديرية  

 بغداد

2015 

 2014 وزير شكر وتقدير 7

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 8

 بغداد

2015 

9 

 

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 10
 بغداد

2016،1017،2018 

/جامعة مدير االقسام الداخلية  شكر وتقدير 11
 بغداد

2016 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 عشر :اللغــات . لثثا 

 


