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 بشيرة خضير عيود الحسن:   ـم ـــــــــاالســ

  1971نيسان  6 : تاريخ الميـالد 

 عزباء : الجتماعية الحالة ا

 / الحشراتنباتالوقاية :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  مدرس   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

 8801 576 0790   /:    الهاتف النقال

 kh_alhassan@yahoo.com   / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1993 وقاية نبات الزراعة بغداد

 2008 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

  



  

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -2008 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2001 عامةحشرات   نبات الوقاية  1

 

 

 

2 

 

 

 

 

 نبات الوقاية 

 

 

 حشرات طبية

 

 

   حشرات مخازن نبات الوقاية  3

2003-2005 

 

 بيئة حشرات وقاية النبات 4

  مقاومة حيوية  وقاية نبات  5

 2006  بيئة حشرات وقاية نبات  6

 2009 حشرات محاصيل  حقلية لمحاصيل ال 7

 2010 النباتاسس وقاية  القتصاد الزراعيقسم ا 8

 2011 بيئة حشرات  نبات الوقاية  9

  2015-2014 حشرات النباتات البستنية  البسستنة وهنسة الحدائق 10

 نبات الوقاية  11

 

 2015-2013  حشرات طبية

 2016-2015 حشرات المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية 12

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

  3  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 
 

 2001 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

 2008 بغدادجامعة –كلية الزراعة  مدرس مساعد 2



  

 16  -عدد الندوات المشارك بها  :
  18 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة بدورة  المشاركة بندوة السموم الفطرية 

 Google scholarالمشاركة بدورة  2002المشاركة بالمؤتمر الوطني الثاني لوقاية المزروعات عام  الحاسبات

scholarالسادس 

المشاركة بدورة طرائق  2015-2013 القسم مختبراتالعناية وتطوير المشاركة في لجان 

 التدريس

المشاركة بدورة  2012المشاركة بالمؤتمر الوطني الثالث لوقاية المزروعات عام 

 المحاضرة الفديوية

  2016عام المشاركة في ندوة االدارة المتكاملة لآلفات 

 

 

 

 

 

 

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

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

( تأثير النباتات المحيطة بحقل السلجم في الكثافة السكانية  1
وأعدائها  Brevicoryne brassicae (L.)اللهانة لمن 

 الحياتية

  4عدد  6مجلة بغداد للعلوم، مجلد 

 2010السنة 

2   

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة



  

للمشاركة رئيس جامعة بغداد/  شهادة تقديرية 1
لوقاية  بالمؤتمر الوطني الثالث

  النبات

2012 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 2

 بغداد

2012 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

تأثير حشرة من اللهانة على محصول السلجم )دراسة حقلية(. السفير  1
 انترناشنال للطباعة والنشر

2010 

 

 


