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 فالح عبود سابط:   االســــــــــــم 

   21/9/1964:  تاريخ الميـالد 

 الحالة االجتماعية  : متزوج

 ستة عـــــدد األوالد  :

 :  علوم في وقاية نبات    التـخـصــص

 :   تدريسي   الوظيفــــــه  

 مدرس    الدرجة العلمية :

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

 هاتف العمل   :   /     

 :  /       الهاتف النقال

 falah.abood@yahoo.com البريد إاللكتروني : /

 



 

  

 

 المؤهالت العلمية .أوال  :  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة
 بكالوريوس

 

 1987 وقاية نبات الزراعة بغداد

 2009 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 

 2014 حشرات مخازن الزراعة بغداد
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

 الى –الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت
 لغاية اآلن -1991 بغداد       كلية الزراعة 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة
 2009 -1987 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1
 2014-2009 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2
 ولغاية االن 2014 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



 

  

 

 :       ال يوجدرابعا : المناصب التي شغلها 

 خامسا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1994-1991 مبيدات  وقاية نبات   1

1995 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 امراض 

 

 

 1997-1996 حشرات طبية  وقاية نبات  3

 لغاية االن-2003

 

2008 

 حشرات مخزنية وقاية نبات 4
 حشرات مخزنية وقاية نبات  5

 

 

 

 

 

 سادسا : ) االطاريح ، الرسائل ،بحوث التخرج ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة او بحث التخرج  ت



 

  

 

استعمال التفريغ الهوائي والحرارة العالية  في مكافحة االدوار المختلفة لحشرة  1
 Trogoderma granarium (Everts) خنفساء الحبوب الشعرية)الخابرا(

(Coleoptera; Dermestidae) 

 2009 وقاية نبات

2 

 

غاز االوزون ودرجات الحرارة في مكافحة  خنفساء الحبوب  استعمالتقييم كفاءة 
 Trogoderma granarium (Everts) الشعرية)الخابرا(

(Coleoptera; Dermestidae) 
 

 وقاية نبات

 

 

2014 

 3 

 

 Adhatodaالكحولي الوراق نبات حلق السبع الشجيري تاثير المستخلص

vasica 

 Galleria mellonellaادوار عثة الشمع الكبرى   في مكافحة

Lepidoptera :pyralidae 

 2016 وقاية نبات

 

 سابعا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

  3  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

 33  -عدد الندوات المشارك بها  :

 34 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 ثامنا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية
سابع للبحوث الالمشاركة بالمؤتمر  المشاركة بعضوية لجنة االشراف على االنشطة الطالبية

 الزراعية

 

 المشاركة بدورة الحاسبات  ة النحلو التحضيرية لندلجنة االمشاركة بعضوية 

االمشاركة في دورة االلغة االنكليزية التوفل المشاركة في لجنة الثقافة واالعالم

  
 14المشاركة بدورة  التاهيل التربوي المشاركة في لجنة تقصي االسعار لكلية الزراعة

   123 المشاركة بدورة اللغة العربية المشاركة في لجنة تجهيز المختيرات

 

مستلزمات االستفادة القصوى من  -الندوة العلمية لقسم علوم التربة والموارد المائية  

 االسمدة الحيوية في العراق

الدولي االول  -الرابع المشاركة في المؤتمرالعلمي

 لكلية العلوم الصرفة /جامعة كربالء

 

المشاركة بالندوة العلمية لقسم مكافحة التصحر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 

 17/5/2017التصحر

القيام بزيارة علمية الى الى سايلو الدورة التابع الى 

بتاريخ  الرابع وقايةوزارة التجارة مع طلبة الصف 

9/11/2016 



 

  

 

الترشيح لعضوية لجنة لبداء الراي في وزارة  2017- 2016تسلمة  مهمة رئاسة لجنة التدريب الصيفي لطلبة الثالث وقاية 

التخطيط الجهاز المركزي ل لتقييس والسيطرة 

في  5188النوعية حسب كتاب جامعة بغداد

6/11/2016 

االشراف على طالب الدراسات العليا/ الدبلوم العالي/ كرار محمد رياض حسين /حشرات 

  22/11/2015حسب االمرالجلسة الخامسة 

وزارة  م بزيارة علمية الى مختبرات القيا

 2/7/2017الزراعة/دائرة البحوث الزراعية

داد حسب االمر القيام برئاسة لجنة المشتريات المركزية  في كلية الزراعة /جامعة بغ 

  25/3/2017في  530

المشاركة  بندوة علمية اقامها قسم الكيمياء بعنوان 

   31/1/2017كيف تصبح باحثا علميا متميزا 

حضور الندوة الوطنية االولى الدارة امراض النبات  2017-2016تسلم مهمة رئاسة لجنة التثمين لقسم وقاية النبات 

 2/5/2017بات في والسموم الفطرية لقسم وقاية الن

تقييم االبحاث المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  2017-2016تسلم مهمةعضوية لجنة القسم وقاية النبات 

الرابع لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة 

العراقية والمنعقد في القاهرة بجمهورية مصر 

 2016تموز  30-23العربية للمدة 

الماجستير شيماء ساهي نجم/حشرات حسب /الدراسات العلياشراف على طالبة اال

 22/11/2018االمرالجلسة الخامسة 

الحصول على شهادة تقديرية للمشاركة في اعمال  

المؤتمر الدولي الثالث لمعهد الهندسة الورثية 

والتقنيات االحيائية المنعقد  في جامعة بغداد  للفترة 

25-26/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  .  تاسعا: البحوث 

 محل النشر والسنة أسم البحث ت
تاثير تداخل التفريغ الهوائي ودرجات الحرارة في االدوار المختلفة لخنفساء  1

 Trogoderma granarium (Everts) Coleopteraالخابرا
IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE  مجلة

: السنة ISSN :18186645 البحثية2009الزراعة العراقية 

 9: االصدار 14: المجلد 2009

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=275&uiLanguage=ar


 

  

 

( في بعض LT50سيلزيه عند الوقت نصف القاتل ) 45تأثير معاملة الحرارة العالية 2

 Trogodermaالمقاييس الحياتية ليرقات خنفساء الحبوب الشعرية )الخابرا ( 

granarium (Everts( )Coleoptera :Dermestidae)  

 9المجلد:  2011 مجلة األنبار للعلوم الزراعية
 2العدد: 

تقييم كفاءة استعمال غاز االوزون و درجات الحرارة في مكافحة االدوار المتحركة لخنفساء  3

 Trogoderma granariumEverts Coleopteraالحبوب الشعرية)الخابرا( مختبريا 

: Dermestidae 

 56المجلد: (2015)  العراقية للعلوم مجلةال

 أ 3العدد:
 

تقييم كفاءة استعمال غاز االوزون و درجات الحرارة العالية على طوري  4

البيض والعذارى لخنفساء الحبوب الشعرية)الخابرا( 

 : Trogoderma granarium Everts Coleopteraمختبريا.

Dermestidae 

 56المجلد:( 2015)  العراقية للعلوم مجلةال

 ب 3العدد:
 

5 

 

 

 Adhatoda vasicaالكحولي الوراق نبات حلق السبع الشجيري تاثير المستخلص

 Galleria mellonellaدوري البيض والعذارى لعثة الشمع الكبرى   في مكافحة

Lepidoptera :pyralidae 
 

 الطحين لخنافس والبالغات اليرقات دور مكافحة في والحرارة االوزون غاز استعمال كفاءة 6
  Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidaeالحمراء

 مجلد للعلوم بغداد مجلة )4( 2017 للعلوم بغداد مجلة

7 Evaluate The Efficiency of Ozone Gas To Control Adult AndLarvae of The Greaterwax 

Moth Laboratory. Galleria MellonellaL. (Lepidoptera: Pyralidae) 
IOSR-JAVS) 

e-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 10, 

Issue 12 Ver. II (December 2017), PP 46-50 

8  

CORRELATION BETWEEN PREDATOR GREEN LACEWINGCHRYSOPERLA 
CARNEA (STEPHENS,1836) AND SEASONAL PRESENCE OF JASMINE 

WHITEFLY ALEUROCLAVA 
JASMINITAKAHASHI IN SOME CITRUS SPEACIES. 

 

SHS M.S.H. Manjy, F.A. Sabit, B.M.Thakir 
Pak. J. Biotechnol 15 (2), 535-540 

 Accepted 20.6.2018 
9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 عاشرا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6408&uiLanguage=ar


 

  

 

 احدى عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 مساعد رئيس جامعة بغداد وتقديرشكر  1

 بغداد

2004 
 2014 وزير شكر وتقدير 2
 2015 مدير مركز الصحة النفسية شكر وتقدير 3
 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير 4

 
5   2013 

 ثاني عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
1   

 

 ثالث عشر :اللغــات . 

 


