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 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1990 وقاية نبات الزراعة بغداد

 15/5/2012 حشرات  الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

/ /  / 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 قطاع/الشركة العراقية ألنتاج البذور مهندس زراعي 1

 العراق / مختلط

1991- 1999 

 2012 -2006 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مهندس زراعي 1

 2015– 2012 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2



  

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -2006 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لغاية األن-2012/ 2006 نات أحيائيةاتق  وقاية نبات  1
2007 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  وقاية نبات
 

 

 محاصيلامراض 

 

 

 ،،تربة أرشاد زراعي 3
 الثروة الحيوانية
،أقتصاد زراعي 

 وقسم المكائن واألالت
| 

 

| 

< 

< 

ولغا2006،2007،2012  بادئ وقاية م
 ية األن

 
 

2007 
 ولغاية األن2008،2013،
 
 2015و
 
 

2008 

 أفات مخازن صناعات الغذائيةال 4

  أفات مخازن   وقاية نبات  5

 2008  أمراض ة نبات وقاي 6

 2015  مبيدات وقاية نبات 7

 

 

 

 

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

 ولغاية األن-2015 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



  

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تشخيص ودراسة الكثافة العددية لألفات الحشرية التي تصيب محصول  1

 محمية .الخيار في الزراعة ال
 2014 وقاية نبات

 Phyllocnistis citrellaفارأوراق الحمضيات الكثافة العددية للح دراسة 2

  الجادرية .–نارنج في الحديقة النباتية الالذي يصيب أشجا ر
 2015 وقاية نبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

  3  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 20-الندوات المشارك بها  : عدد

  5 -عدد ورش العمل المسشارك بها :
 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة بدورة  Genstatبدورة االحصائية المشاركة 

 الحاسبات

 

المشاركة بدورة اللغة  بدورة االكسلالمشاركة 

طرائق المشاركة بدورة  مسؤل مختبر العربية

 تدريس  
المشاركة بدورة التأهيل  تصليح األجهزة الكهربائيةالمشاركة في لجنة 

 ااالالاللتربوي
  في القسم شرا  التربوي األ لجنة المشاركة في

 

 

 

 

 

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

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

والمستحضر االحيائي     .Beauveria bassiana (Bals.) Vuillر الفطر أختبار تأثي 1

Mycotal    الدقيقي  لبق الحمضيات على األدوار المختلفة Planococcus citri Risso 

(Hemiptera :Pseudococcidae . 

( )عدد 1) 4 3  مجلة العلوم الزراعية العراقية

 97-92( 2012خاص (  )

علا  علا    Mycotalوالمستحضر األحيااي  والمستحضر األحيااي    Beauveria bassianaار تأثير الفطرالممرض ار تأثير الفطرالممرض أختبأختب 2
 ..ف  الظلة الخشبيةف  الظلة الخشبية  Risso  Planococcus citri بق الحمضيات الدقيق بق الحمضيات الدقيق 

 2012( 2)10.مجلد مجلة األنبارللعلوم الزراعية

 Planococcus citriدراسةةةةة بعةةةةب الجوانةةةةب الحياتيةةةةة لبةةةةق الحمضةةةةيات الةةةةدقيقي  دراسةةةةة بعةةةةب الجوانةةةةب الحياتيةةةةة لبةةةةق الحمضةةةةيات الةةةةدقيقي   3

Risso.(Pseudococcidae:Homoptera)  .ًمختبرياً.مختبريا 
جامعة –ؤنمرالعلمي الثاني كلية الزراعة مال

 845-852(2012) كربالء 

 Planococcus citriجةةداول القابليةةة التكاثريةةة الخاصةةة بالفرةةات العمريةةة للبةةق الةةدقيقي جةةداول القابليةةة التكاثريةةة الخاصةةة بالفرةةات العمريةةة للبةةق الةةدقيقي  4 2013،المؤتمر العلمي الرابع 

Risso.  وأهم المفترسات التي تهاجمه في بغدادوأهم المفترسات التي تهاجمه في بغداد 
-453(. 3) 12غداد للعلوم مجلد مجلة ب

458(2015) 



  

أختبار تأثير بعب المسببات الممرضة والمبيةد أكتةارا علةى شةدص األصةابة بحشةرص ورن القطة  أختبار تأثير بعب المسببات الممرضة والمبيةد أكتةارا علةى شةدص األصةابة بحشةرص ورن القطة   5

Spodoptera littoralis ( Boisd )  .على محصول الباذنجان.على محصول الباذنجان 
 94) 22مجلة كلية التربية األساسية مجلد 

)2016 

وتأثير الكثافات المختلفةة وتأثير الكثافات المختلفةة   Chrysoperla carnea (Stephens)األستجابة الوظيفية للمفترس األستجابة الوظيفية للمفترس  6

 في أدائه الوظيفيفي أدائه الوظيفي  .planococcus citri Rissoمن بق الحمضيات الدقيقي من بق الحمضيات الدقيقي 
( 6)  29المجلة المصرية للعلوم التطبيقية .مجلد 

140-153 .2014 

سة وقرع الكو L. Cucumis sativuالكثافة العددية واألهمية النسبية ألفات خيار الماءس  7

Cucurbita pepo . 30المجلة المصرية للعلوم التطبيقية .مجلد  . في الزراعة الصيفية  (

5 )130-135 .2015 

  .Beauveria bassiana ( Bals. ) Vuillالتوافةق فةي أسةتخدام المستحضةر الحيةوي للفطةر التوافةق فةي أسةتخدام المستحضةر الحيةوي للفطةر  8

ومسةةةةحوق الغسةةةةي  والزيةةةةم الصةةةةيفي فةةةةي مكافحةةةةة بعةةةة  أدوار بةةةةق الحمضةةةةيات الةةةةدقيقي ومسةةةةحوق الغسةةةةي  والزيةةةةم الصةةةةيفي فةةةةي مكافحةةةةة بعةةةة  أدوار بةةةةق الحمضةةةةيات الةةةةدقيقي 

Planococcus citri Risso ( Hemiptera : Pseudococcidae )  في المختبرفي المختبر 
( 1)  13مجلة جامعة كربالء العلمية .مجلد 

229-233 .2015 

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 1

 بغداد

2012 

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 2

 كربالء

2012 

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 3

 بغداد

2013 

عميد كلية الزراعة/جامعة  شهادة تقديرية 4

 بغداد

2014 

 

 

كلية الزراعة/جامعة عميد  شكر وتقدير 5

 بغداد

2013 

كلية الزراعة/جامعة عميد  شكر وتقدير 6

 بغداد

2014 



  

 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 

11    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


