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  :مجاالت االهتمام والبحث

  :التقنيات االحيائية الزراعية في برامج االدارة المتكاملة للبيئة الزراعية العراقية_ 
  ).مفترسات,  ،متطفالت بكتيريا، فطريات،(تطوير وانتاج عوامل مكافحة احيائية  - 

  .تطوير وٕانتاج المستخلصات النباتية ذات الفعل التضادي لالفات   - 
    

  :ظيفية واأللقاب العلميةالدرجات الو 
  منظمة الطاقة الذرية  2002  / 23/3 – 6/1992باحث علمي مساعد .1
 منظمة الطاقة الذرية 23/3/2002 باحث علمي .2

 وزارة العلوم والتكنلوجيا  2009/باحث علمي اقدم .3
 مركز المكافحة المتكاملة/وراثيةلمدير قسم المكافحة ا .4

  

  :الجمعيات والنقابات 

  الزراعيين نقابة المهندسين .1

 الجمعية العربية لوقاية النبات .2

 الجمعية المصرية للمكافحة البيولوجية .3

  
  :األنشطة العلمية واإلنجازات

  :المؤتمرات العلمية .1
 2002. المؤتمر العلمي الثامن لهيئة التعليم التقني .  •

المـــؤتمر العربـــي التاســـع علـــى االســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة الذريـــة  بيـــروت   •

2008  

مســقط عمــان /عمــل عــن بنــاء القــدرات لمراقبــة ذبابــة الــدودة الحلزونيــة ورشــة  •
2009   

 2010اربيل/ورشة عمل عن حشرة السونة وامراض االصداء في الحنطة •
ــاج الحيــواني والنبــاتي • جامعــة الكوفــة /المــؤتمر االول للتقنــات الحديثــة فــي االنت

2011 

 2011القاهرة /لالفات المؤتمر العربي الثالث لتطبيقات المكافحة البيولوجية  •

 الالذقية/2011المؤتمر العربي الثاني للمكافحة المتكاملة االفات  •
معهـد الهندسـة / المؤتمر العلمـي الـدولي االول للهندسـة الوراثيـة جامعـة بغـداد  •

 2011/ 11/ 24 – 23الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا 
 18 -17كليــة مدينــة العلــم الجامعــة المــؤتمر العلمــي الثــاني للبحــوث البيئيــة   •

/10/2012 

جامعــة بغــداد   اذار / كليــة العلـوم / قسـم علــوم الحيـاة/ المـؤتمر العلمــي االول  •
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2012 

 11/  8-7/ جامعــة الموصــل / المــؤتمر العلمــي القطــري الثــاني لعلــوم الحيــاة  •

/2012  

 11ة بغـداد جامعـ –كليـة الزراعـة / المؤتمر الوطني الثالث لعلوم وقاية النبـات  •
– 12 /11  /2012 

 

  .بحثًا في مجالت علمية محكمة 29نشر  .2

  .طلبة الدراسات العليا رسائل واطاريحفي تقويم ومناقشة عدد من   عضو .3

 .يم عدد من البحوث العلمية ألغراض النشرو تق .4

  عضو لجنة ادارة افة السونة بالتعاون مع منظمة ايكاردا  .5

  
  

 البحوث العلمية المنشورة 
  

1. T. R. Ahmad , M. A. Ali and B. Sh. Hamad  1995 . Using degree – 

days model to determine  the optimum spray timing for the codling 

moth Cydia pomonella (L.) (Lep. – Olethreutidae ) . J. Appl. Ent. 

119 (2) : 143 – 144 .  
 

المقارنـة بـين ثــالث  2000. مـار ألـراوي  طـارق رشـيد احمــد و محمـد ع, باسـم شـهاب , حمـد  .2
 Cydiaطرائــق لتجميــع الوحــدات الحراريــة  فــي التنبــؤ بظهــور بالغــات دودة ثمــار التفــاح  

pomonella (L.) . 52 – 41ص  1عدد  5مجلة الزراعة العراقية مجلد . 
 

.  2000. باسـم شـهاب حمـد و حـازم عيـدان  ,محمود إسماعيل سلبي  , طارق رشيد , احمد  .3
 )Phyllocnistis citrella ( Staintion )الوجود السنوي  وحياتية حفار اوراق الحمضيات 

Lepid. : Gracilariidae)  94ص   3عـدد  5مجلـد . مجلـة الزراعـة العراقيـة . في العراق 
– 101 .  

 

تـاثير .  2000. حمديـة زايـر علـي و حـازم عيـدان , باسم شـهاب حمـد  , طارق رشيد , احمد  .4

 )Ephestia figulillella (Greg. )ي الجــذب الجنســي لحشــرة عثــة الزبيــب الشــعيع فــ
Lepidoptera : Phycitidae )    .94 -90ص  7عدد  5لعراقية مجلد مجلة الزراعة ا. 

تحديــد الموعــد االمثــل  لــرش المبيــدات ضــد  2001. طــارق رشــيد احمــد , باســم شــهاب , حمــد  .5

باالعتمـاد علـى نمـوذج الوحـدات   Anarsia lineatella (Zeller 0حشـرة دودة ثمـار الخـوخ 

  .  32-28ص ) 3( 14المجلد . مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية . الحرارية 
 



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

اســتخدام الوحــدات   2002, طــارق رشــيد احمــد ,  محمــد عمــار الــراوي , باســم شــهاب , حمــد  .6

 –.Cydia pomonella (L.)(Lepالحرارية المتراكمة في توقيـت مكافحـة دودة ثمـار التفـاح 

Olethreutidae)   . 73-59ص  2ب العدد  43المجلة العراقية للعلوم   المجلد  .  
 

اياد احمد و  نوال هاشم ياسين   , حذيفة مزهر جمعة, محمد زيدان خلف , باسم شهاب , حمد  .7
دراسة أولية عن تأثير أشعة كاما في حشرة خنفساء األثاث والسجاد . 2006 الطويل

Anthrenus flavipes LeConte (Coleoptera : Dermestidae)   مجلة ام سلمة

  . 594 -591)  : 4( 3المجلد ,  للعلوم 
 

 2003. صديقة كـاطع المـالكي وحذيفـة مزهـر جمعـة ,باسم شهاب حمد , محمد زيدان , خلف  .8

منــزل دراســة أوليــة لتقيــيم  كفــاءة طعــم جــاذب محلــي فــي مكافحــة الــذباب مــن عائلــة ذبــاب ال. 

Muscidae    وعائلة الذباب المعدنيCalliphoridae  . 44المجلـة العراقيـة للعلـوم المجلـد 

  . 9 -1:  1العدد , ب 
 

 2002. نوال هاشـم ياسـين , باسم شهاب حمد ,  مهدي ضمد القيسي , محمد زيدان , خلف  .9

في الوسط الغذائي الصناعي على حياتية  تاثير محتوى المصدر الدهني من األحماض الدهنية. 

المؤتمر العلمـي الثـامن لهيئـة التعلـيم التقنـي .   . Sesamia critica Led حفار ساق الذرة 
 .252 – 262 .  

 

حذيفة   ,عدنان حافظ سلمان, حسين فاضل الربيعي,محمد زيدان خلف,باسم شهاب, . حمد .10

لطعوم الجاذبة لذبابة ثمار تقييم كفاءة ا. 2007 احمد غربي عبدو  مزهر جمعة

المجلة العراقية للعلوم    Dacus ciliatus (Loew) (Diptera: Tephritidae)القرعيات

  45-42ض 48مجلد 
  

تـاثير كثافـة الفريسـة علـى االسـتجابة العدديـة .2008 محمـد عمـار الـراويو حمد  باسم شهاب  .11

  .38ص  5ة مجلد مجلة ام سلمة العلمي. Chrysoperla mutataMcLachlanللمفترس

دراسة مختبرية لتحديد الكفاءة االفتراسية  2008. محمد عمار الراويو حمد  باسم شهاب  .12

في افتراس حوريات الدوباس  .Chrysoperla mutata McLليرقات المفترس 
Ommatissus lybicus DeBerg.     ص  2العدد  49المجلد. المجلة العراقية للعلوم

44 -46 
تأثير كثافة الفريسة والمفترس على السلوك  2008محمد عمار الراويو حمد  باسم شهاب  .13

المتغذي على حوريات  Chrysoperla mutata McLachlanاالفتراسي للمفترس    

 1العدد 49المجلد العراقية للعلومالمجلة    .Ommatissus lybicus DeBerg الدوباس

  49- 40الصفحة 
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دراســـة مختبريـــة لتحديـــد فاعليـــة يرقـــات المفتـــرس  محمـــد عمـــار الـــراويو حمـــد  باســـم شـــهاب  .14

Chrysoperla mutata McLachlan  ـــــدوباس ـــــات ال ـــــى حوري فـــــي الســـــيطرة عل

Ommatissus lybicus DeBerg.    مقبول للنشر. (المجلة العراقية للعلوم( 
 

و  Deltamethrinســــمية مبيــــدي .  2009محمــــد عمــــار الــــراوي و حمــــد  باســــم شــــهاب  .15

Basudin  للمفترسChrysoperla mutata McL.  وحوريـات الـدوباسOmmatissus 
lybicus DeBerg  .213-210ص 2عدد 27مجلد مجلة وقاية النبات العربية . 

  
جــورج , احمــد غربــي عبــد , ريــاض علــي عكيلــي , احمــد جاســم الشــمري, باســم شــهاب , حمــد .16

لمـــن اســـد اتـــاثير نـــوع الفريســـة علـــى حياتيـــة المفتـــرس الحشـــري  2012ســـيمون  يوســـف  
Chrysoperla carnea  .  66) عــدد خــاص ) ( 3( 43مجلــة العلــوم الزراعيــة العراقيــة – 

70 . 

. بـدر عبـاس العـزاوي وباسـم شـهاب حمـد  , جـورج سـيمون يوسـف  , حسين فاضـل , الربيعي  .17

 Dacus التنــافس التزاوجــي وقابليــة الطيــران للــذكور العقيمــة لذبابــة ثمــار القرعيــات   2010
ciliatus (Loew)     1104-1099). 3(7بغداد للعلوم مجلدمجلة 

ــزاوي , جــورج ســيمون, يوســف  .18 ــاس الع  وباســم شــهاب حمــد  حســين فاضــل الربيعــي, بــدر عب

 Dacus  الحساسـية اإلشـعاعية واسـتحداث العقـم الجنسـي فـي ذبابـة ثمـار القرعيـات. 2009
ciliatus (Loew) :I- 3العـدد 50المجلـد وم المجلـة العراقيـة للعلـ.  تشـعيع البـيض واليرقـات 

 302-296الصفحة
تــاثير االشــعاع : 2007طــارق رشــيد ، باســم شــهاب حمــد و جــورج ســيمون برخــي,  احمــد      .19

 Ephestia calidellaعلى العقم والتنافس الجنسي والقابليـة التزاوجيـة لحشـرة عثـة الخـروب 
(Guen.) 521ص  4مجلة ام سلمة العلمية مجلد  المشععة في الدور العذري . 

ريــاض علـــي وعمــاد احمـــد محمــود و ايـــاد احمــد الطويـــل وباســم شـــهاب حمــدو كـــاظم , عكيلــي .20
الوجــود الموســمي للــذبابيات التابعــة الــى رتبــة ثنائيــة االجنحــة  فــي محافظــة بابــل . 2011لعيبــي

 3المجلــد.  LTM والمصــيدة الجاذبــة المحــورة sticky trapباســتخدام نــوعين مــن المصــائد 
 115-102ص 1العدد

 2012ايــاد احمــد الطويــل , باســم شــهاب حمــد , عمــاد احمــد محمــود , ريــاض علــي , لــي عكي .21

فـــي التنبـــؤ بـــالتوزيع الجغرافـــي لـــذباب التدويـــد ذات الـــراس الكبيـــر   Climaxاســـتخدام نظـــام 

Chrysomya megacephala (Fab.)   فـي محافظـة بابـل  المجلـة العراقيـة للعلـوم عـدد
 540- 530خاص بالمؤتمر العلمي االول  

 

بــدر عبــاس العــزاوي وباســم شــهاب حمــد  , جــورج ســيمون يوســف  , حســين فاضــل , الربيعــي  .22

 Dacus ciliatusالحساسية االشعاعية واستحداث العقـم الجنسـي فـي ذبابـة ثمـار القرعيـات  
(Loew)(Diptera:Tefritidae) :II-  مجلة وقاية النبات العربية(تشعيع العذارى( 
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. بــدر عبــاس العــزاوي  وباســم شــهاب حمــد , ين فاضــل الربيعــي حســ, جــورج ســيمون , يوســف  .23

 Dacus ciliatusالحساسـية اإلشـعاعية واسـتحداث العقـم الجنسـي فـي ذبابـة ثمـار القرعيـات 
(Loew)   3- مجلة االستثمار الزراعي ( تشعيع البالغات.( 

.  حمـدوباسـم شـهاب بـدر عبـاس العـزاوي  , حسـين فاضـل الربيعـي ,  , جورج سيمون يوسـف  .24
 Dacus ciliatusالحساسية اإلشعاعية واستحداث العقم الجنسي في ذبابة ثمار القرعيات  2008

(Loew)  ــرانومســتوى ــة الطي ــافس التزاوجــي وقابلي ــى االســتخدامات  التن المــؤتمر العربــي التاســع عل

 السلمية للطاقة الذرية  

 

25. Hamad B. Sh. And T. R. Ahmad  2008  . Effect of radiation 

on sexual attraction in Ephestia calidella (Guen. ) (Lepid. : Pyralidae ) 

. AM. – EURASIAN J. SUSTAINS. AGRIC.2(1):25-28 
 

26. Khalaf,M.Z.;B.SH.Hamad;B.H.Hassan;A.H.Salman;F.H.Nahar;and 
R.H.Obaid 2010. Host preference of jasmine whitefly Aleuroclava jasmine 
(HOMOPTERA:Aleyrodidae) on citrus in south Baghdad orchards. Agric. 

Boil.J.N.Am.1(4):649-653. 

  
27. Al-Izzi , M. A. J. , B. Sh. Hamad , A.A. Al- Taweel  and H. A. W. Hasson . 

Effect of gamma rays on adult flight ability and distribution of OWS, 
Chrysomya bezziana irradiated at the pupal stage. IAEA- CN- 131 /168P. 

  

ايمان , فرقد علي صادق , هدى علي الحبيب, باسم شهاب حمد,  شوكت ، ميسون علي  .  27

تاثير االشعة فوق البنفسجية على االداء الحياتي .  2012خالد حسين منصور . حسين السعدي 
 11. المجلة العراقية للتقانات الحياتية.   Ephestia cautella (Walker)لحشرة عثة التين 

)2 (240- 247. 
عبد , لقاء هادي عيدان , فاطمة حسين جاسم , باسم شهاب النعيمي , ميسون علي , شوكت 28

 Dacus دراسة الكثافة السكانيةوحياتية نوعين من ذباب القرعيات . 2011الرزاق محمود 

ciliates Loew   وDacus frontalis Beecker   . 3مجلة كلية مدينة العلم المجلد 

 . 75 – 71  2العدد
 


	

