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  السيرة الذاتية
  

   سلمان عبد الرزاق ياس أمال   :      مـــاالس

  مكافحة متكاملة /حشرات /دكتوراه وقاية    : الختصاصا

  ابو غريب /الهيئة العامة للبحوث الزراعية   : موقع العمل

   19/12/1964بغداد     : محل وتاريخ الوالدة

   amal2004s2000@yahoo.com: البريد االلكتروني

   Earias insulona متكاملة لدودة جوز القطن الشوكيةالمكافحة ال( 2005الدكتوراه  :    شهاداتال

  في وسط العراق                

      Eutetranychus   orientalisالمقاومة الوراثية لحلمة الحمضيات الشرقية  1995: الماجستير

            

  وقاية النبات  1985: البكالوريوس

  Ommatissus lybicusاإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل   -1  الحالي العمل

   Chrysoperla mutateالمن  أسدالكمي والتربية المختبرية للمفترس   اإلكثار -2                

  للسيطرة على بيض حشرة دوباس النخيل وذبابة الياسمين البيضاء وٕاطالقه

  تكاملة آلفات القطنالمكافحة الم -3               

   Clitostethus arcuatusللمفترس الدعسوقة  اإلكثار  الكمي والتربية المختبرية -4                 

     . Aleuoclava  jasmini واطالقه حقليا للسيطرة على ذبابة الياسمين

  

  :البحوث المنشورة 

تاثير مبيد الفنثراثيون .2006.الجبوري حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان وابراهيم جدوع  -1

   Eutetranychusلساللتين من حلمة الحمضيات الشرقية على بعض المعطيات البيولوجية 

orientalis  . تحت النشر .(مجلة العلوم التطبيقية (  

 برنامج. 2006.حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان،عافي احمد عطيه وليث عادل محمد -2

على ذبابة الياسمين للسيطرة  Clitostethus arcuatusق الحقلي للمفترس الدعسوقة االطال

Aleuoclava  jasmini . سورية .تشرين الثاني  22-19للفترة من مؤتمر وقاية النبات العلبية التاسع  

 التواجد الموسمي للمفترس.2006.عبد الرزاق ،امال سلمان،عافي احمد عطيه وليث عادل محمد  -3

Orius albidipennis  مؤتمر وقاية النبات العلبية التاسع للفترة من . .في حقول القطن وسط العراق

  .سورية.تشرين الثاني  19-22

الحساسية .2008.وعبد الستار عارف علي سلمان،الجبوري ،ابراهيم جدوع  أمالعبد الرزاق ، -4

 صابة بدودة جوز القطن الشوكيةلالموصى بزراعتها في العراق  من القطن أصناف ألربعةالنسبية 

Earias  insulana. (Lepidoptera: Noctuidae). تحت النشر (مجلة وقاية النبات العربية.(  
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 االداء الحياتي.2007.عبد الرزاق ،أمال سلمان،الجبوري ،ابراهيم جدوع وعبد الستار عارف علي -5

العلوم الزراعية مجلة .اط غذائية على ثالث اوس Earias  insulanaلبدودة جوز القطن الشوكية 

   103-98) 6( 38العراقية 

 الوسائل البديلة لمكافحة حشرة دوباس النخيل.2006.حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان -6

Ommatissus lybicus . نيسان .النخيل ،سلطنة عمان مؤتمر  

دراسات .2002.ر ومنى زين العبدين حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان،الخالدي امل ناد -7

وحفار اورلق    Ommatissus lybicus   ضد حشرة دوباس النخيل عن تاثير الزيوت المعدنيةاولية 

  )32-26( 5المجلد  7العدد عدد خاص .الزراعة العراقية  مجلة.phyllocnistis citrellaالحمضيات 

الية المقاومة الوراثية .2000.جدوع الجبوري حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان،ابراهيم  -8

 ددــــــــــــــــالع. مجلة الزراعة العراقية .  Eutetranychus   orientalisفي حلمة الحمضيات الشرقية 

 5) 25-34(  

كفاءة ثالث طرق .2000.وع الجبوري حمه ،نزار نومان ،عبد الرزاق ،امال سلمان،ابراهيم جد -9

.  Eutetranychus   orientalisحيوية للكشف عن ظاهرة المقاومة في حلمة الحمضيات الشرقية 

  .مجلة الزراعة العراقية 

درجات تأثير  2008.عبد الرزاق ،أمال سلمان،الجبوري ،ابراهيم جدوع وعبد الستار عارف علي  -10

دودة لبالغات الن نمط ظهور يم الوحدات الحرارية المتجمعة لتعية التطور واستخدامدالحرارة في 

  9-1)1(13مجلة الزراعة العراقية ). في الربيع   Earias insulana Boisdجوزالقطن الشوكية

كفاءة المبيد  .2006.عبد الرزاق ،أمال سلمان،الجبوري ،ابراهيم جدوع وعبد الستار عارف علي  -11

 Earias insulana Boisdطات النمو في دودة جوز القطن الشوكية وبعض مثب Agreenاإلحيائي 

)Lepidoptera: Noctuidae (مجلة الزراعة.وتأثيراهما في األعداء الحياتية في حقول القطن  

  .العراقية

تواجد ال.2006.عبد الرزاق ،أمال سلمان،الجبوري ،ابراهيم جدوع وعبد الستار عارف علي  -12

مجلة الزراعة  . في وسط العراق Earias insulana Boisdقطن الشوكية لدودة جوز الالموسمي 

  69-61)3(12المجلد.العراقية

العالقة بين عدد الحشرات  .علي عبد الستار عارف وابراهيم الجبوري  ،عبد الرزاق ،أمال سلمان13

 Earias insulanaالممسوكة في المصائد الفرمونية ونسبة اإلصابة بدودة جوز القطن الشوكية 

Boisd )Noctuidae : Lepidoptera ( مجلة الزراعة . . مع اإلشارة الى انتشار األعداء الحياتية

  )3(12المجلد .العراقية

في  Orius albidipennis (.Rent)الوجود الموسمي للمفترس  امال سلمان عبد الرزاق - 14
  50-45)3( 14مجلدحقول القطن في محافظة بغدادمجلة الزراعة العراقية 
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،آمال سلمان ، اسراء فاضل، حسنين يوسف، ناجي جابر، ضوية ناجي، صالح  1عبد الرزاق - 15
 Aleuroclavaحساسية أشجار الحمضيات لألصابة بذبابة الياسمين البيضاء .2009.فارس

jasmini Takahashi موتمر وقاية النبات العربية العاشر . مع االشارة الى انتشار االعداء الحياتية
 .بيروت لبنان

  
في  512عضو في لجنة دراسة ستراتيجية مكافحة الدوباس على النخيل بموجب االمر الوزاري المرقم 

19-4 -2009  
عضو في لجنة دراسة ورقة العمل الخاصة بمشاكل الحمضيات و النخيل بموجب االمر الوزاري المرقم 

  2007- 11- 12في  1392
  

  العربية ،االنكليزية   : اللغات

تشرين الثاني ضمن  6-24حلب للفترة من /دورة في تربية المفترسات والمتطفالت في سوريا : ات الدور 

  .للنخيل بالتعاون مع الفاو مشروع الهيئة العامة

   باري /دورة في الزراعة العضوية في ايطاليا 


