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 والعلمية الذاتية. الشخصيةالسيرة       
 
 

  :شخصيةمعلومات 

 ابراهيم جدوع عليوي صبح الجبوري  : د.   االسم 
 16/5/2000اذ    : أست   المرتبة العلمية

 1953 /5/9الرفاعي :   محل وتاريخ الوالدة
 : عراقية        الجنسية 

 بية                     : عر    القومية
 متزوج وله بنت وولد  :   االجتماعيةالحالة 
/  بغداد غريب /أبو /  قسم وقاية النبات : جامعة بغداد / كلية الزراعة / الدائمالعنوان 

 العراق 
 ) مكتب بريد ضاحية الحسين( األردن 11195عمان  17399:   ص. ب :              العنوان الحالي

  5545936-6-00962 فاكس:تل    5545938-6-00962:    الهاتف 
 االردن    962795815543+ :                     موبايل 
     melford@orange.jo و ijboory@yahoo.com       اإللكتروني البريد 
          palm.com-www.agriو   datepalms.net-www.iraqi          الموقع األلكتروني  
 

 

  الدراسي:التحصيل 

  1976/  1975كلية الزراعة  قاية نبات / جامعة بغداد /و /  علوم زراعية سبكالوريو  -
عنتتوان بدرجتتة امتيتتاز  1979/  1978كليتتة الزراعتتة  غتتداد /جامعتتة ب )حلتتم(حشتترات  / وقايتتة نبتتات / ماجستتتير علتتوم زراعيتتة -

 م الرمان الكاذب في وسط العراق(دراسات بيئة وحياتية لحلالرسالة )
تصتنيفية  ))دراستة اامتيتاز بدرجتة  1987المانيتا الغربيتة  جامعة بتون / زراعي )حلم(حيوان  / وقاية نبات / دكتوراه علوم زراعية -

 (العراق(لعائلة الحلم الكاذب في وسط 
 

 العلمية:المالكات  
 

 14/11/1999فتي  495مشمول بقانون رعاية المالكات العلمية بموجب كتاب مكتب المستشار في رئاسة الجمهورية المرقم  -
  .2000/  7/ 19فتتي  10272المبلتغ بكتاب جامعتة بغداد العتدد /  2000/ 1/1واعتبارا متن 

المبلتغ بكتتاب الجامعتة العتتدد عتن وقايتة المزروعتات  2001 /1/1فتتي مشتمول بقتانون رعايتة المالكتات العلميتة للستنة ال انيتة  -
 . 16/6/2001في  9161

  .1/1/2002مشمول بقانون رعاية المالكات العلمية للسنة ال ال ة في  -
 . 2001 /24/7في   1588 ت.عجمهورية العدد ة امينة ( رئاسة المشمول بهدية يوم اللقاء عن البحث ) تقانات عصري -
 .2002مشمول بهدية يوم اللقاء عن البحث )االدارة المتكاملة آلفات النخيل( في  -

 

 :الدروس التي درسها
  

 حيوان عام  -
 دراسات اولية حلم / أكارولوجي /  -
 افات حيوانية غير حشرية  -
 دراسات عليا  / اكارولوجي متقدم -
 إيطاليا //معهد باري  لآلفاتإدارة متكاملة  -
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 البحتث:مجاالت 
 

  النخيل.االدارة المتكاملة الفات  -
 االدارة المتكاملة الفات المحاصيل الصناعية.  -
 الزراعي.حياتية وبيئة الحلم  -
 الكاذب.تصنيف الحلم الزراعي خاصة عائلة الحلم  -
 والحشرات.المكافحة الكيمياوية والبايولوجية للحلم    -
 .والقوارضالحشرات الطبية   -

 

 شغلها:الوظائف التي 
 

 1983- 1980       جامعة بغداد كلية الزراعة / /قسم وقاية النبات  مدرس مساعد / -
 1983- 1981  لية الزراعة / جامعة بغدادمدير الخدمات والعالقات ال قافية ك -
 1987-1983  المانيا الغربية / جامعة بون / طالب زمالة للحصول على الدكتوراه -
 1995 -1987    بغداد  لزراعة /كلية ا قسم وقاية النبات / مقرر -
 1997 -1995   بغداد كلية الزراعة / /معاون عميد للشؤون االدارية  -
  ولحد اآلن  1996    بغداد بات /رئيس الجمعية العراقية لوقاية الن -
  2000كانون ال اني /             كلية الزراعة واالعالم /مدير وحدة البحث والتطوير  -
 15/6/2000 – 1/4  جامعة بغداد / كلية الزراعةكالة / معاون العميد للشؤون العلمية و  -
 2004- 2001 /5/9     ية الزراعةكلرئيس قسم وقاية النبات /  -
 2005-2003   منسقًا مع الجهات المانحة إلعادة تأهيل كلية الزراعة  -
 6/5/2009                        احيل على التقاعد بناء على طلبة بمرتبة استاذ      -

 
  دولية: استشارات ومساهمات

 

/ المشاركة في وضع برنامج ادارة متكامل آلفات النخيل  ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة  -
 .عمل(ايام  )ثالثة 2007 /12/1وحشرة السونة على القمح 

/ وضع مواصفات لمستلزمات االدارة المتكاملة آلفات النخيل ضمن مشروع تأهيل  FAOمنظمة االغذية والزراعة الدولية  -
 .2008/ 9/3 – 10/1قطاع النخيل في العراق 

/  1/ وضع برنامج تدريب للعاملين في االدارة المتكاملة آلفات النخيل في العراق  FAOمنظمة االغذية والزراعة الدولية  -
4/2008 – 1  /7 /2008. 

المساهمة في اجتماع دول البحر المتوسط لمناقشة مشكلة سوسة النخيل الحمراء في دول الحوض االوربية ووضع  -
 .برنامج لمكافحتها

 .ايطاليا–باري  /16-23/5/2008 -
 ايطاليا/ 21/5/2008 عن افات النخيل في العراق وبرنامج االدارة المتكاملة المعتمد على طلبة الماجستير القاء محاضرة -
 24/5/2008جولة استشارية حول مدينة روما للمناطق االك ر ضررا بسوسة النخيل الحمراء  -
حاد االوربي لتمويلها وكذلك المشاركة في اقرار خطة مكافحة سوسة النخيل الحمراء لدول حوض المتوسط المقدمة لالت -

 /معهد باري ايطاليا 24/9/2008-16طالب  14المساهمة في اختبار طلبة الماجستير المرحلة النهائية 
جامعة باري ومعهد علوم المحاصيل لمنطقة المتوسط في ايطاليا  بيناشراف مشترك على طالب ماجستير  -

2007/2008. 
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-2008اشراف مشترك على طالبة ماجستير بين جامعة باري ومعهد علوم المحاصيل لمنطقة المتوسط في ايطاليا  -
2009. 

 .2010 حزيران-ايطالياطلبة الماجستير في معهد علوم المحاصيل لمنطقة المتوسط في  (13)عضو لجنة امتحان   -
اشجار  آلفات االدارة المتكاملةيدات المستعملة في عن المب 22/9/2010-21ساعة في معهد باري /ايطاليا  12تدريس  -

 طالب من منطقة المتوسط وشمال افريقيا 25الفاكهة الحضور 
بالتعاون  14/11/2010-13/9/2010 فصل دراسي اونالين بعنوان االدارة المتكاملة الفات النخيل في منطقة المتوسط -

 مع معهد
 باري في ايطاليا

- 13-12 -في ايطاليا طلبة الماجستير في معهد علوم المحاصيل لمنطقة المتوسط  ( 10  ) عضو لجنة امتحان -
2010 

-13معهد باري في ايطاليا من ب ( طالب13) المشاركة بفصل دراسي عن الحلم الزراعي ومكافحته لطلبة الماجستير -
15/1/2011. 

-باري معهد 3/6/2011-25/5ومحاضرات حقلية مع الطلبة في بساتين الفاكهة من  المشاركة في محاضرة الفرمونات -

 .ايطاليا

 –معهد باري  .24/6/2011 – 21طالب من  (13)مرحلة االولى ماجستير في االدارة المتكاملة عضو لجنة امتحان ال -

 ايطاليا.

-10 في ايطاليا طلبة الماجستير في معهد علوم المحاصيل لمنطقة المتوسط  ( 11  )امتحان  عضو لجنة -
11/11/2011  

-26من  ايطاليا-باري  فيالمتوسط في معهد علوم المحاصيل لمنطقة طالب ماجستير سنة اولى  (17) لجنة امتحانرئيس  -
30/6/2012. 

 19/10/2012-16 ايطاليا فيالمتوسط طلبة الماجستير في معهد علوم المحاصيل لمنطقة  ( 13)امتحان  عضو لجنة -
. 

-20( طالب بمعهد باري في ايطاليا من 14) /لطلبة الماجستير اومكافحتهت والحشراالمشاركة بفصل دراسي عن الحلم  -
26/1/2013. 

 السمكيةوزارة الزراعة والثروة  /للسيطرة عليهااستشارة في موضوع تقييم واقع المبيدات في سلطنة عمان ووضع ضوابط  -

 .14/3/2013-9 بتاريخ

استشاري مشروع جمع وارشفة حشرة الدوباس بالتعاون بين مجلس البحث العلمي العماني وشركة ريل سوفت للبرمجيات  -

 .1/8/2013الى  1/6/2013من 

 .28/6/2013-25 ايطاليا فيالمتوسط في معهد علوم المحاصيل لمنطقة ( طالب ماجستير 14لـ ) امتحانيهرئيس لجنة  -

الحمراء سوسة النخيل  الخامسة:الوحدة  .افحة آفات اشجار الفاكهة الغازيةرصد ومك ونالين بعنوانأ فصل دراسي -
 .باري في ايطاليا بالتعاون مع معهد 23/9/2013-24/11/2013

  .19/2/2014-16يطاليا.-سيسيليا( طلبة دكتوراه بجامعة باليرموا 5عضو لجنة امتحان نهائي ) -
بالتعاون مع  17/9/2014ومكافحتها  اآلفات( طالب ماجستير في برنامج االدارة المتكاملة 18عضو لجنة امتحان ) -

 معهد باري 
بالتعاون  30/10/2015-26ومكافحتها  اآلفات( طالب ماجستير في برنامج االدارة المتكاملة 15عضو لجنة امتحان ) -

 ي.مع معهد بار 
-تموز 12 -11  برنامج االدارة المتكاملة اآلفات ومكافحتها في طالب ماجستير ( 14) االمتحان النهائي لـــلجنة رئيس  -

 في معهد باري. 2016
 

 واالقليمية:الدولية المؤتمرات العلمية 
 

  USA –/مشيكان  1978 ،المؤتمر الدولي الخامس لدراسات العناكب ) أكارولوجي ( .1
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 بريطانيا  –/ ادنبرة  1982 ،) أكارولوجي ( المؤتمر الدولي السادس لدراسات العناكب .2
 المانيا  –هامبورك  /1984ابع عشر للحشرات، المؤتمر الدولي الس .3
 الهند  –/ بانكلور  1986) أكارولوجي (،  لدراسات العناكب المؤتمر الدولي السابع .4
 جيكوسلوفاكيا  /1990، ) أكارولوجي ( المؤتمر الدولي ال امن لدراسات العناكب .5
 االردن  /2000بات، المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية الن .6
 سوريا /2006ؤتمر التاسع لعلوم وقاية النبات، الم .7
 سوريا-حلب /2000، (ICARDAكاردا )ية عمل السالمة اإلحيائية إورش .8
 نيفاج /1999سادسة لإلدارة المتكاملة لآلفات، عمل الدولية الالورشة  .9

التمر في دول الخليج العربي،  المتكاملة آلفات نخلةالنظام البيئي القائم على المكافحة ورشة العمل اإلقليمية حول  .10
 اإلمارات –العين  /2004

 .2004/ حلب /  ICARDAالمؤتمر الدولي ال اني لحشرة السونة /  .11
 األمارات –أبو ظبي  /2006مؤتمر الدولي ال الث لنخيل التمر، ال .12
 ُعمان -مسقط  /2006إلنتاج وتطوير تكنولوجيا التمور،  المؤتمر الدولي .13
 دبي /2004،2005 ،2006، 2007 ،2008 ،(DIHADوالتطوير )معرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة  .14
 هولندا –أمستردام  /2006لعناكب )األكارولوجي(، لدراسات ا الدولي المؤتمر .15
 األردن –عمان  /2005للدول العربية حول طرق التخلص من بعض المواد الخطرة، ورشة عمل إقليمية  .16
المتطورة ميكرونير وعرض عن مرشات على األمراض اإلنتقالية اليب المكافحة المتكاملة للسيطرة ورشة عمل حول أس .17

 .دمشق /2005، واستعماالتها في مجاالت الزراعة والصحة العامة
 2007تشرين االول  22-21ورشة عمل / مشروع تأهيل قطاع النخيل في العراق / االدارة المتكاملة آلفات النخيل  .18

 االردن. –عمان 
 EUROCIDO 21-22/2/2008 مانياال-حضور المؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة اآلفات في والية دورتموند  .19
 9/2008/ 22-18حضور المؤتمر الدولي الخامس لتدهور التربة /فلنزانو/باري ايطاليا  .20
 17/10/2008-12حضور المؤتمر الدولي ال الث عشر للبايوتكنولوجي /مدينة دالين / الصين / .21
 21/10/2008-19نانجنك / الصين /حضور الندوة الوطنية للكيمياويات الزراعية ومعرض وقاية النبات /مدينة  .22
مشاركة منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة ووزارة الدولة  12/3/2009-10 االهوار واقرار المشاريع ندوة انعاش .23

 .لشوون االهوار /عمان االردن
 )منح كتاب شكر وتقدير( 17/3/2010-15حضور المؤتمر الدولي الرابع لنخلة التمر/ابو ظبي  .24
 (. Phytoma) 24/3/2010-23من  اسبانيا-فالنسيا/ Tuta absolutaالمؤتمر الدولي االول لحافرة الطماطم  .25
 ريسيفي البرازيل. 2010اب /27-32المؤتمر الدولي لدراسات العناكب )األكارولوجي(،  .26
 فالنسيا، اسبانيا.   Phytoma  8-9 /2/2011المؤتمر الدولي لمخاطر سوسة النخيل الحمراء  .27
منح بها  .2011نيسان  11-10 بتاريخ كلية الزراعة/ جامعة بغداد الفطرية،حضور الندوة القطرية األولى للسموم عم و د .28

 درع التميز في الندوة المذكورة. 
 21-19 في دول الشرق االوسط وشمال افريقيا تاربخ الندوة االقليمية المتخصصة لحفار البندورة توتا أبسلوتا .29

 فندق هوليدي إن، عمان/ االردن/ عضو لجنة علمية تنظيمية. 2011تموز
  26/10/2011-24المكافحة الحيوية  لمصنعي موادالمشاركة في األجتماع السادس  .30
 .11/2011/ 14-13من  العاصمة في الجزائر االول حول النخيل المؤتمر الدولي ورئاسة جلسة في حضور .31
 .18/11/2011-16الندوة الدولية حول ادارة حافرة الطماطة توتا ابسلوتا اغادير /المغرب  حضور ورئاسة جلسة في .32
 باير في تركيا. شركة 25/11/2011-22المشاركة ومحاضرة عن ادارة مبيدات الصحة العامة  .33
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 .2012أيار  17-16حضور مؤتمر الزراعة العضوية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  .34
استعمال المبيدات وتقليل اضرارها. من  اوربا:حث عن ذبابة الخوخ في مؤتمر مستقبل االدارة المتكاملة في حضور والقاء ب .35

19-21/3/2013 Riva del Garda, Italy . 
 حضور والقاء بحث ورشة العمل حول تقوية انظمة الرصد ألفات اشجار الفاكهة الوبائية في منطقة البحر المتوسط .36

(CIHEAM-MAI BARI  ) 20/3/2013 Riva del Garda, Italy .  
 )باحث مشارك(. 18/3/2014-16حضور المؤتمر الخامس لنخيل التمر في ابو ظبي للفترة من  .37
 18/7/2014-14كارولوجي في مدينة كيوتو اليابانية للفترة من لل حضور المؤتمر الرابع عشر  .38
عنوان  .27/8/2015الى 24/8/2015حضور والمشاركة ببحث في المؤتمر الدولي ال امن عشر لوقاية النبات /برلين  .39

 .وضعها الحالي وبرنامج اإلدارة المتكاملة المعتمد في المنطقة العربية Tuta absoluta (Meyrick)البحث حافرة الطماطم 
است مار التقنية النووية وعناصر المكافحة المتكاملة في مكافحة حشرات عث التمور في عنوانه ) لقاء بحثالمشاركة بإ  .40

في قطاع النخيل والتمور )الواقع واآلفاق( في  االست مارمؤتمر  (االخرى بساتين ومخازن التمور في العراق كنموذج للدول 
  .2016مايو / 25-23لذي عقد بتاريخ سلطنة عمان، ديوان البالط السلطاني وا

عضو لجنة علمية . 8/9/2018-2للفترة من  أنطاليا-الخامس عشر للكارولوجي في مدينة تركيا حضور المؤتمر .41
 للمؤتمر.

باري -حضور وعضو لجنة علمية في االجتماع الدولي للطرق المبتكرة المستدامة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء. سهام .42
 (.25/10/2018-23)الفاو(. باري/إيطاليا )بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة الدولية 

حضور والقاء بحث ورشة العمل حول تقوية انظمة الرصد ألفات اشجار الفاكهة الوبائية في منطقة البحر المتوسط  .43
(CIHEAM-MAI BARI   )20/3/2013 Riva del Garda, Italy  . 

 5–4 ،”المحاصيل االستراتيجية في المنطقة العربية كشف، وبائية ومكافحة اآلفات التي تهددالمشاركة في ورشة العمل"   .44
  (.)رئاسة الورشة .رمص –اإلسكندرية  2018ين ال اني( نوفمبر)تشر 

 
 

 عضوية الجمعيات العلمية
   

 ESW / واشنطن / األمريكية جمعية الحشرات .1
 ASAجمعية االكارولوجي االمريكية  .2
 ASIجمعية االكارولوجي الهندية  .3
 جمعية علوم الحياة العراقية  .4
 ( ونائب رئيس الجمعيةالهيئة االدارية  بيروت )عضوجمعية وقاية النبات العربية /  .5
 الجمعية( )رئيسة وقاية النبات العراقية جمعي .6
  Society    Systematic and Applied Acarology جمعيةعضو  .7
 ( AIAEEطة الدولية للزراعة واإلرشاد األمريكية )ابالر  .8
 ألمانيا.عضو رابطة خريجو جامعة بون/  .9

  الواليات المتحدة االمريكية IAPPS/2009عضو الرابطة الدولية لعلوم وقاية النبات  .10
 2008ؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا العلميين/ الم لإلعالميينالرابطة العربية عضو  .11

 ـر الـمجالتوية تحريعض

 .2005كلية الزراعة/ بغداد لغاية / العراقيةعضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية  .1
  لبنان. حرير مجلة وقاية النبات العربية /عضو هيئة ت .2
 العراقية. وزارة الصحة الدارية لمجلة االمراض المتوطنة /عضو الهيئة ا .3
  البصرة.جامعة  نخلة التمر/ ألبحاثعضو الهيئة االستشارية لمجلة البصرة  .4
 العراقية. زارة الزراعةو وطنية لتسجيل واعتماد المبيدات / السنوي لبحوث اللجنة العضو هيئة تحرير الكتاب  .5
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 .2004زراعة العراقية / وزارة الزراعة لغاية عضو هيئة تحرير مجلة ال .6
 ( ANEPPNELرئيس تحرير النشرة اإلخبارية لوقاية النباات في المنطقة العربية والشرق األدنى ) .7

 

 ـةالكتـب المـؤلف
 

 1984كتاب منهجي  –الحيوانية غير الحشرية وطرق مكافحتها  اآلفات .1
   1997المبيدات المستخدمة في مجال الصحة العامة فتي العتتراق   .2
 .2002المبيدات المسجلة والمستخدمة في الزراعة والصحة العامة في العراق  .3
 (2005العربية  من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة ترجمم)النبات التجارب الحقلية في وقاية دليل  .4
 ( االعداد تحت)نظرة عامة ومفهوم تطبيقي  .5
 

 

  براءة اختراع
التصنيف  5/8/2008في  3249براءة اختراع عنوانها )جهاز شامل لحقن جذوع اشجار النخيل بالمبيدات( رقم البراءة  تسجيل       

 الدولي

AO1C23/O4 –AO1G13/10          
 

 المساهمة في اإلعالم المرئي والمسموع
  

 (6) زيونية وندواتلقاءات تلف .1
 ( 4لقاءات بالراديو ) .2

 
 

 رالتدريـب والزيارات خارج القطـ 
  

   1986الهند معهد البحوث الزراعية الهندي / مختبر االكارولوجي /  .1
 1987امريكا   ( مختبر االكارولوجي /  Summer programجامعة اوهايو )  .2
  1987و 1978مختبر االكارولوجي /  USDAوزارة الزراعة االمريكية  .3
  1990بولونيا  ( مختبر االكارولوجي /  Summer programجامعة وارشو )  .4
  1990باحث اساسي لمشروع بحث مشترك مع جامعة الكويت شباط /   .5
  1997سويسرا  ارتس النتاج المبيدات /نوف لمختبراتباحث زائر   .6
 .1997اليمن  زائر لجامعة عدن / كلية ناصر للعلوم الزراعية /باحث واستاذ  .7
 .   1999اسبانيا  زيارة مختبرات بروبلتي /  .8
 –دورة المكافحة المتكاملة لالفات )الحصول على شهادة تقديرية في  الندوة العالمية السادسة لالدارة المتكاملة ( جنيف   .9

 1999سويسرا  
    1999سويسرا   -نوفارتس مدينة شتاين  لمختبراتتدريب في محطة ابحاث الزراعة  .10
 .2000ايطاليا  /   ة / روما / تدريب في محطة البحوث الزراعي .11
 .  2000 /25/8قبرص /  -زيارة مختبرات بريمير النتاج المبيدات  .12
 منظمةريقيا / سوريا/   الجهات الاالشتراك في ورشة عمل السالمة االحيائية في اقطار غرب اسيا وشمال اف .13

GTZ,USDA,ICARDA,AGTRI   /2000  . 
 . 2002و 2001لبنان  Adonisاالسمدة المتحدة ومصنع زيارة  .14
 .2002شركة نوفارتس آب/ – Sant Aubanزيارة علمية لمحطة ابحاث  .15
 .2002ة التونسي الزراعية الى وزارة الزراعة والشركاتالعراقية زيارة مع وفد وزارة الزراعة  .16
 . 2002 لصناعة المبيدات االلمانية Aventis مختبراتزيارة  .17
 .2006و  2004زيارة مختبرات شركة باير لعلوم الزراعة والبيئة / فرنسا وألمانيا  .18
 .2007تركيا / حزيران وتموز /زيارة مختبرات شركة باير لعلوم الزراعة والبيئة  .19
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 . 2007زيارة مختبرات روسيل لالدارة المتكاملة / بريطانيا / ايلول /  .20
 . 2008/  1 /15-11زيارة الشركة الدولية النتاج االعداء الحيوية / القاهرة /  .21
/ هولندا / امستردام وحضور الندوة المصغرة عن مكافحة  20/2/2008-19زيارة مختبرات كوبرت لالنظمة البايولوجية  .22

 الذباب حيويًا..
النيماتودا المفيدة التابع لجامعة القاهرة لعقد اتفاقية بين زيارة مركز الزراعة العضوية في اسوان )وزارة الزراعة( ومركز  .23

 2008منظمة الفاو والجهات المذكورة لتدريب العراقيين نيسان/
 23/9/2008تورا في روما ايطاليا مزيارة مختبرات ومعامل شركة ك .24
 .7/1/2010وية.في سويسرا النتاج مستلزمات مكافحة افات النحل بالطرق الحي  BioVetزيارة مختبرات شركة  .25
 .21/1/2010النتاج المرشات الزراعية والصحية والصناعية في بوخم /المانيا  Gloriaزيارة مصانع شركة  .26

 
 
 
 

 

 ((Posters اتملصق 

 . /العراق فة زراعية ومنزلية / وزارة الزراعةاصدار ملصق ملون / القوارض آ .1
 . / العراق  الزراعة اصدار ملصق / تعليمات للفالحين / مكافحة القوارض / وزارة .2
اصدار ملصق / آفات القطن وطرق السيطرة عليها / مركز آباء لالبحاث الزراعية /البرنامج الوطني لتطوير زراعة القطن  .3

 في العراق . 
 . / العراق سم عن آفات النخيل / وزارة الزراعة x 90 60تصميم ملصق جداري  .4
 .فولدر إرشادي( 60ملصق و  20اك ر من )مبيدات تصميم واخراج وتنفيذ ملصقات ارشادية لشركات ال .5

 

 النشرات اإلرشادية في مجال الزراعة والصحة
 

 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  1994القوراض آفة منزلية  وزراعية كيف نكافحها  .1
 كلية الزراعة ( –)جامعة بغداد  Citrus leaf miner (CLM) 1994حشرة حفار أوراق الحمضيات  .2
 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  1995بق الفراش  .3
 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد 1995قمل الرأس  .4
 ) وزارة الزراعة (  1995إرشادات في مكافحة القوارض  .5
 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  Cephus  pygmeaus   1995 زنبور الحنطة المنشاري  .6
 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  1996الوقاية منها والمكافحة  الصراصر .. .7
 ) اللجنة الوطنية للمبيدات ( 1996التوازن الطبيعي  .8
 ) شركة مصانع األدوية فابكو (  1996أسبابه ، الوقاية والعالج … الجرب  .9

 راعة( كلية الز –)جامعة بغداد Diptera:Agromyzidae 1997حفارات األوراق من ثنائية األجنحة  .10
 الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي(. -) وزارة الزراعة  1997حماية البيئة من التلوث   .11
 ( Acari: Tarsonemidae)      كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  1997الحلمة ذات الرسغ الشعري متعددة العوائل  .12

Polyphagotarsonemus  latus 
 مج الوطني لتطوير زراعة الطماطة في العراق( .) البرنا 1997الذبابة البيضاء    .13
 كلية الزراعة ( –) جامعة بغداد  1998الكونغو النزفية  –الحمى النزفية حمى القرم  .14
 )وزارة الزراعة (1998البرنامج الوقائي لمكافحة االفات الزراعية في حقول الطماطة  .15
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 )وزارة  الزراعة( Oligonychus  afrasiaticus  1999عنكبوت الغبار على النخيل  .16
 / وزارة الزراعة.    2000 آفات الًسلجم وكيفية السيطرة عليها  .17
 / وزارة الزراعة. 2000وطرق السيطرة عليها … آفات القطن  .18
 جامعة بغداد / كلية الزراعة .  2000صرصر الحقل   .19
 جامعة بغداد / كلية الزراعة .  2000دوباس النخيل    .20
 بغداد / كلية الزراعة .جامعة   2000ذبابة البصل     .21
  االرشاد الزراعي-/ وزارة الزراعة  2000فات القطن ومكافحتها ساعة تعليمية ارشادية حول آ .22
 (جامعة بغداد / كلية الزراعة) 2004ل كآفة على محصول البطاطا ألول مرة في العراق حشرة وافدة جديدة تسج .23
 .2007المشاكل والحلول /  شباط  –الفاكهة ذبابة البحر المتوسط آفة جديدة على الحمضيات وأشجار  .24
 2009الخطر الكامن القادم من امريكا الجنوبية /تموز   Tuta absolutaحفار اوراق الطماطم  .25

 

 مرة في العراق تسجيل ألول
 

 . 1986حلمة الفاروا على نحل العسل  بغداد  .1
 . 1992والباذنجان  والفلفل في كربالء  ع ة درنات البطاطا  كأفة على الطماطة .2
 . 1992حشرة حفار أوراق الحمضيات  تموز /  .3
 .  1995مرض تكلس الحضنة  على نحل العسل   .4
 .1997الحلمة ذات الرسغ الشعري متعددة العوائل على البطاطا والباذنجان والفلفل  .5
 . )مشترك(1998طفيليات ومفترسات حشرة حفار أوراق الحمضيات  .6
 . 2000متطفلة على حشرة البقة المبرقشة على السلجم  بكتريا .7
 .  2001نيماتودا ممرضة على حفارات النخيل  .8
 .)مشترك( 2001  فايرس ممرض على حفار عذق النخيل .9

 .)مشترك( 2001 لقرون الطويلةفايرس ممرض على حفار ساق النخيل ذو ا  .10
 .2003حشرة اللبالب او الدفلة القشرية  .11
 .)مشترك( 2002على بيض حشرة الدوباس  Pseudoligositaالمتطفل  .12
 .2002 على حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة .Megaselia spالطفيل  .13
 .2003على حفار ساق المشمش  Steinernema carpocapsaنيماتودا   .14
 نوعًا من الحلم المتطفل على النبات والمفترس.  20أك ر من  .15
 .)مشترك( Leptinotarsa decemlineata  2004خنفساء كولورادو البطاطا  .16
 ألول مرة في االردن. Tuta absolutaتسجيل اعداء حيوية على حشرة حافرة الطماطة  .17
 ألول مرة على التمر في االردن.  Zaprionus indianusتسجيل ذبابة التين االفريقية  .18

 

 ة الندوات العلمي
  

 . 1992مساهم ببحث فيها (  الندوة القطرية األولى لدراسات القوارض  ) .1
    15/4/1993 -12ندوة آثار العدوان على البيئة كلية العلوم ) مساهم ببحث فيها (   .2
ندوة البستنة ودورها في تطوير اإلنتاج الزراعي /  كلية الزراعة محاضرة عنوانها ) اشجار النخيل في العراق بين الواقع  .3

 15/12/1993-14والطموح ( 
)دراسة تأثير عوامل التلوث  العراقيةجمعية حماية وتحسين البيئة  –رب الدولية حول بيئة العراق ما بعد الحالندوة العلمية  .4

 1994   /12 /12– 10والحصار االقتصادي والعمليات الحربية على اآلفات الزراعية ( 
 .  1994الندوة القطرية ال انية لدراسات القوارض ) مساهم ببحث فيها (  .5
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 . 1994ية األولى لحشرة حفار أوراق الحمضيات ) مساهم ببحث فيها ( الندوة العلم .6
 .6/1995/ 19و14حلقة نقاشية العداد ورقة عمل لمكافحة القصب والبردي بالتنسيق مع الهيئة العامة  لوقاية المزروعات  .7
أعداد ورقة عمل لمكافحة الزنبور ( مركز اباء لالبحاث الزراعية مع وزارة الزراعة  )مساهم في  –ندوة زنبور الحنطة المنشاري  .8

   1995 /20/6اتحاد مجالس البحث العلمي  العربية  –
 16/10) حضور ومناقشة (  العراقية المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة  الزراعة –الندوة القطرية لزراعة وانتاج النخيل  .9

/ 1996  
مساهم  –المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة  –في العراق الحمضيات  أوراقالندوة القطرية الخاصة بحشرة حفار  .10

 . 1996 /26/11 ( ببحث ) أضرار حفار أوراق الحمضيات في العراق والعالم وسبل المكافحة
 . 1996إلقاء كلمة االفتتاح مع إلقاء بحث  فيها –اللجنة الوطنية للمبيدات  –ندوة التلوث بالمبيدات   .11
  .1996الندوة القطرية ال ال ة لدراسات القوراض ) مساهم ببح ين فيها(  .12
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية  مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية  –ندوة األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان   .13

 .   17/1/1997-15بغداد (  مساهم ببحث ) الطفيليات الداخلية للصرصر األمريكي في منطقة –ووزارة الزراعة 
 .1997 /13/3 -11الكوفة –المؤتمر الرابع عشر لجمعية علوم الحياة العراقية مساهم ببحث عن حفار اوراق الحمضيات   .14
 . 1997 /9/6شركة نوفارتس حضور ومناقشة  –المجمع العلمي العراقي  –وزارة الزراعة  –ندوة تلوث البيئة بالمبيدات   .15
 17/6/1997مركز بحوث الفضاء)حضور فقط(  –وزارة الري  -يوم العالمي للتصحرال -ندوة التصحر  .16
 . 1997ندوة شركة داوايالنكو بالتعاون مع وزارة الزراعة ) حضور ومناقشة ( اذار  .17
 . 1997ندوة شركة رون بولنك بالتعاون مع وزارة الزراعة)حضور ومناقشة( نيسان   .18
/  2/7ات ) حضور ومناقشة ( الهيأة العامة لوقاية المزروعت –ل العسل في العراق حلقة نقاشية العداد ورقة عمل تطوير نح  .19

1997  
 /21/9حضور ومناقشة( قاعة صدام للمؤتمرات العلمية ) – LOD -شركة باير –وزارة الصحة  –ندوة نواقل االمراض   .20

1997. 
)استخدام سمكتي الكمبوزيا  القاء  بحث  –لصحة وزارة ا -الندوة القطرية للمشاركة القطاعية في السيطرة على المالريا   .21

 . 15/12/1997-14والكوبي ومنظم النمتتتو التوسيد لمكافحة يرقات البعوض( 
 . 11/1997حضور ومناقشة  موضوع الذبابة اللولبية ( المشتركة / كلية الطب البيطري ) المؤتمر العلمي االول لالمراض .22
في ديوان الرئاسة )حضور الدائرة الزراعية  حلقة نقاشية وندوة عن واقع تطوير انتاج تقاوي البطاطا في القطر / وزارة الزراعة  .23

 . 1997 /12/  29( ومناقشة
  11/7/1998وزارة الزراعة  –حلقة نقاشية حول وضع نظام جديد للمكافحة الزراعية  .24
  . 4/1998/ 29   فات الزراعية بعد العدوان والرد المقابل( محاضرة في المجمع العلمي العراقي ) اال  .25
 . 3/5/1998وزارة الصحة  - LODندوة شركة   .26
 . 1998 /1/8ندوة لمناقشة نظام المكافحة الزراعية /وزارة الزراعة   .27
 .5/10/1998المؤتمر العلمي االول في كلية التربية ابن الهي م ) القاء ثالثة بحوث (   .28
 .8/10/1998-7وزارة الصحة  –فحتها ة العلمية الرابعة لدراسات القوارض وطرق مكاالندوة القطري  .29
 .1998/ 10/ 31ندوة التقنيات الحدي ة في زراعة القطن/وزارة الزراعة وشركة رون بولنك   .30
 . 4/11/1998ندوة عن المبيدات / وزارة الزراعة وشركة بروبلتي االسبانية   .31
 . 7/11/1998الصحراوي ) حضور فقط ( ندوة استكشاف ومكافحة الجراد   .32
الجائزة االولى وال انية  في المؤتمر  المؤتمر االول للبحوث الزراعية/ وزارة الزراعة القاء ثالثة بحوث )الحصول على الجائزة    .33

 )1998. 
 .1998ندوة استخدام االسلحة المحرمة ) حضور فقط (    .34
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  (اثرها على صحتتة االنستتانندوة تلوث البيئة المائية وتتدهور ال روة السمكية و  .35
 .10/1999/  20حضور ورئاسة جلسة (   .36
المؤتمر العلمي الخامس عشر لجمعية علوم الحياة العراقية / جامعة تكريت  القاء  بحث ) اول تسجيل لطفيليات حشرة حفار  .37

 .10/1999/ 26اوراق الحمضيات في العراق 
 . 3/11/1999-2حضور فقط ( تاج الحيواني (  وزارة الزراعتتة لمؤتمر العلمي ال اني للبحوث الزراعيتة )  االنا .38
 . 1999 /17/11و غريب ) حضور فقط ( محطة ابحاث اب –يوم الحقل السنوي ال اني لمشروع بحوث الذرة البيضاء   .39
 8/12راق وفيتنام في مجال تطوير زراعة الرز ) مقرر الجلسة ( ورشة عمل عرض وتقويم نتائج التعاون العلمي بين الع  .40

/1999  . 
 .  1999/ 30/12ندوة الموسوعة الزراعية ) حضور ومناقشة (   .41
ندوة مكافحة القصب في سدة سامراء / وزارة الزراعة / اللجنة الوطنية للمبيدات   القاء كلمة اللجنة التحضيرية للندوة   .42

 .2000 /1/ 15انتو مع شركة مونسبالتنسيق 
-25ورشة العمل القطرية األولى في مجال المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية. منظمة للطاقة الذرية العراقية   .43

 ملة لمحصول القطن وآفاته(.لحيوية في برنامج المكافحة المتكا. )حضور ومناقشة بحث أهمية األعداء ا26/11/2000
في مقر الهيئة العامة للبيطرة  القاء ) محاضرة بعنوان    Rift Valley Feverندوة علمية عن مرض حمى الوادي المتصدع   .44

 مكافحة 
 .  2000/  2/10نواقل حمى الوادي المتصدع (   

 . 2000/ 12/10ل حمى وادي الرفت ( زن ونواقالقاء محاضرة بعنوان ) السيطرة على خوا  .45
 لخامس للبحوث والزراعية / جامعة الموصل / القاء بح ين :المؤتمر العلمي ا .46

 تأثير درجات الحرارة في حياتية الحشرة القشرية الصفراء. .أ
-22) حضور ورئيس جلسة تأثير نوع التربة في فعالية المبيدين نوفاكرون وتامارون على الحلم . .ب

24/2/2002 .) 
 .23/9/2002هيئة التصنيع العسكري/ الهيئة اإلستشارية للمبيدات في  –حلقة نقاشية بعنوان أسس المكافحة لآلفات   .47
 . 22/10/2002وزارة الصحة )حضور ورئاسة جلسة(  –الندوة القطرية العلمية الخامسة لدراسة القوارض وطرق مكافحتها   .48
 .27/10/2002القوي في المجمع العلمي العراقي حلقة نقاشية بعنوان االرضة ذلك الكائن الضعيف  .49
حلقة دراسية عربية في تقنيات وقاية النبات والمكافحة الحيوية بعنوان )ستراتيجيات المكافحة المتكاملة آلفات النخيل في   .50

 .14/19/12/2002العراق( 
بحث حياتية ومكافحة البقة المبرقشة على نبات  القاء-الموصلجامعة  –المؤتمر العلمي القطري ال الث لوقاية المزروعات   .51

-17السلجم وبحث إختبار فعالية نوعين من الهالم لمكافحة الصرصر األلماني في مواقع مختلفة من مدينة بغداد 
18/3/2003. 

كلية الزراعة جامعة بغداد القاء يحث عن الشبكة العراقية لنخلة  24/11/2009النخيل والتمور  الندوة العلمية االولى البحاث .52
 التمر ودورها في توثيق ارشيف النخيل العراقي.

 .2010ايار/ 12-11 نبيروت، لبنا-ورشة عمل حول إدارة صحة المحاصيل الزراعية وسالمة الغذاء .53
 .29/5/2010بتاريخ السبت  عمان،-الرويال فندق 2020-2010ندوة تنمية القطاع الزراعي  .54
–وحدة أبحاث النخيل والتمور، كلية الزراعة  –حضور ورئاسة جلسة األفتتاح للندوة العلمية ال ال ة ألبحاث النخيل والتمور  .55

 . 10/1/2016جامعة بغداد.
 

 المساهمة في اللجان المؤقتة والدائمية 
 

 . 17/11/1990في  87737كتاب وزارة التربية  اللجنة الوطنية للتعليم المهني الزراعي / .1
 .1992/ 10/ 10في  609وزارة الصحتة   –اللجنة التحضيرية للندوة القطرية االولى لمكافحة القوارض  .2
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 28 في  19291المشكلة بموجب كتاب   مجلس الوزراء المرقم  –اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة القوارض في العراق  .3
 .11/1993/ 10فتي  20280مم ل وزارة التعليم العالي  – 1993 /10/

في  112مم ل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امر وزاري  –محافظة بغداد  –لجنة مكافحة القوارض في وزارة الداخلية  .4
6/2/1994. 

كتاب  –رئيس اللجنة  –والبحث العلمي في العراق  لجنة االشراف والمتابعة لمكافحة القوارض في مؤسسات وزارة التعليم العالي .5
 .24/2/1994في  182الوزارة 

امر وزارة الزراعة  –لجنة الصدار تعليمات تكفل المحافظة على الزواحف واللبائن والطيور البرية وحمايتها من االنقراض  .6
 مم ل وزارة التعليم العالي  -11/12/1994في  15902

 . 1994 /23/7في  32/ 2/ 3امر وزاري العدد  –اللجنة التحضيرية للندوة القطرية ال انية لمكافحة القوارض  .7
 . 1994اللجنة التحضيرية للندوة العلمية االولى حول حشرة حفار اوراق الحمضيات  .8
في  478ي كتاب الوزارة العلممم ل وزارة التعليم العالي والبحث  –لجنة حشرة سوسة النخيل الحمراء مع وزارة الزراعة  .9

22/5/1995. 
 .1995/  9/ 27في   9899اللجنة الوطنية للمبيدات / امر وزاري  .10
 10في 3272ت.ع.  .كتاب هت –لجنة الوطنية للمبيدات ال –اللجنة التحضيرية للحلقة النقاشية حول المبيدات االحيائية  .11

/12/1995. 
 .1995 /12/ 21 فتتي  335كتاب الهيأة  –هيأة رآي  –زروعات لجنة استشارية في الهيأة العامة لوقاية الم .12
 . 1996 /6/2اللجنة التحضيرية للندوة القطرية ال ال ة لمكافحة القوراض/ امر وزاري  في  .13
في  4228لجنة لدراسة متطلبات مكافحة الجراد والتوقعات المستقبلية لهذه الحشرة واثارها على المزروعات / وزارة الزراعة  .14

7/5/1996. 
 . 7/5/1996في  4229 –لجنة لدراسة متطلبات مكافحة زنبور الحنطة المنشاري / امر وزارة الزراعة  .15
 – 2/6/1996في  2637 -كتاب  هت .ت .ع –اللجنة الوطنية للمبيدات  –اللجنة التحضيرية لندوة تلوث البيئة بالمبيدات  .16

 رئيس اللجنة التحضيرية .
 .29/6/1996في  1594في الكلية  الكيمياويةلجنة تصنيع المواد  .17
 .15/7/1996 في 6873اللجنة المركزية لحماية البيئة في الجامعة / امر جامعي  .18
 .7/1996/ 30في  7455 –اللجنة المركزية لالستيراد في الجامعة  .19
 .15/1/1997في  86 –لجنة االشراف على مايصدر في مجال االرشاد الزراعي / امر وزارة الزراعة  .20
 .1997/ 10/ 15في  4266وزاري امر  –اللجنة التحضيرية للندوة القطرية للمشاركة القطاعية في السيطرة على المالريا  .21
 .1998 /4 /6في  3246وزاري العدد  أمر /اللجنة الوطنية للمبيدات  .22
شتراك مع وزارة التعليم العالي لجنة التحضير واألعداد للدورة العلمية القطرية الرابعة لدراسات القوارض وطرق مكافحتها باال .23

/  23في  1381 وزاري العدد أمر /والبحث العلمي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية
4/1998. 

 .24/5/1998في  1036لجنة تساقط ثمار الحمضيات / امر وزاري العدد  .24
 .1998/ 9/8/  لجنة مناقشة المكافحة الزراعية / هت.ع.و.م .25
/  10/  11في   4207لجنة دراسة تأثير الذبابة الحلزونية على صحة االنسان والحيوان / وزارة الصحة /امر وزاري العدد  .26

1998 . 
  .1998 /25/10في 2778ية/ امر وزاري اللجنتة الفرعيتة للتحضيتر للمؤتمر االول للبحوث الزراع .27
 .7/11/1998في  11405على البطاطا والفلفل / امر وزاري العدد  لجنة متابعة آفة الحلم ذو الرسغ الشعري  .28
    12/1998/ 12في  2958اداري أمر  الكلية /عضو لجنة التعضيد في  .29
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 .1999 /3/ 7في  2241عضو اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على النخيل / العدد  .30
/  3/3في  942العدد  األمر اإلداري ميرة والدوباس على النخيل )المؤلفة بموجب لجنة متابعة تطور االصابة بحشرتي الح .31

 .1999/  3/ 8في  1037العدد  (1999
 .1999/  8/  3في  7754عضو اللجنة الوطنية للمبيدات / أمر وزاري  .32
 .5/9/1999في   31418آمر وزاري   زراعية /عضو لجنة أعداد وإصدار موسوعة  .33
 . 13/10/1999 في 4039عضو لجنة وضع خطة لمكافحة حفارات النخيل في محافظة البصرة العدد  .34
 .1999/ 13/10في  76عضو لجنة لوضع برنامج خاص لمكافحة آفات القطن / العدد  .35
 14 في 110579عضو لجنة اإلشراف على تنفيذ التجربة الخاصة بالمبيدات اإلحيائية أمر وزارة الزراعة /العدد  .36

 وزاري(.)أمر  10/1999/
في  4371عضو لجنة وزارية بتشكيل فريق عمل لدراسة أمراض تعفن الحضنة في نحل العسل / أمر وزارة الزراعة / العدد  .37

26 /4  /2000 . 
/  8/ 15في  2964عضو لجنة العداد مقترحات ورقة عمل للمؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي /أمر اداري  .38

2000  . 
ول محور الوقاية في البرنامج الوطني لتطوير زراعة القطن في العراق / أمر وزارة الزراعة /اللجنة التوجيهية / العدد  مسؤ  .39

 .  2000 /6/  26في  53
 . 2000/  9/ 11في   3770مسؤول محور الوقاية في وحدة بحوث النخيل في كلية الزراعة / امر اداري / العدد  .40
 . 2000/ 18/9فتي  4056نخيل ، مسؤول محور الوقاية / أمر وزاري / العدد لجنتة البرنامج الوطني لل .41
 .  2000/  25/9في  3925عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة / العدد  .42
في  42العدد  لجنة الكشف الموقعي على أصناف الرز المقدمة من قبل البرنامج الوطني لتطوير زراعة الرز / أمر وزاري  / .43

3/10  /2000. 
في  5415عضو لجنة الفريق البح ي لمكافحة القصب والبردي في سدة سامراء بواسطة مبيد الكاليفوسيت امر وزاري / العدد  .44

10/ 10  /2000    . 
 . 2001/  1/ 25في  244لجنة متابعة  تقييم أداء الكلية  أمر أداري / العدد  .45
 . 2001/ 3/2في  320ء األقسام العلمية أمر أداري/ العدد لجنة أعداد الملف التقويمي الدا .46
/ أمر وزاري / العدد   (RBM)المالريا ضمن برنامج  ال انية للسيطرة المتكاملة على مرضلجنة التحضير للندوة العلمية  .47

 .  2001 /3/ 27في  2036
عة لدائرة الشؤون الزراعية في ديوان الرئاسة  امر لجنة دراسة طبيعة حياة وتربية ) الدعالج ( الموجودة في احد المواقع التاب .48

 . 2001 /6/2( في  9ديواني / العدد ) ز/أ /
في  614العدد  /لسنوي ) رئيس اللجنة ( امر اداري لجنة االعداد لالنشطة والبرامج الخاصة بحفل يوم الجامعة ا .49

10/3/2001  . 
لجنة وزارية وضع ضوابط واضحة ومشددة كدليل عمل وسيطرة نوعية على جميع المواد التي تدخل في تصنيع المواد الغذائية  .50

في  3311والمواد العلفية والمنتجات االخرى التي تهم صحة االنسان والحيوانات الزراعية المستخدمة للتغذية البشرية العدد 
25/9/2002 . 

في  109نواقص وتدقيق مصطلحات الحشرات في المجمع العلمي / امر اداري ديوان الرئاسة / العدد  لجنة الكمال .51
13/1/2002. 

 .11/1/2003في  69/لجنة فرعية لفرز واقرار المشاريع البح ية في التخصصات الزراعية / امر وزاري العدد ب ت  .52
 .2002/8/28في  2852/1/1 لجنة لدراسة واستحداث معهد بحوث النخيل / أمر جامعي المرقم .53
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في  2728س/29لجنة تدقيق عدد االشجار المقطوعة داخل حدود امانة بغداد وانواعها ومصير اخشابها / امر ديواني العدد  .54
23/11/2002 . 

 . 2004-2003 لجنة ادارة وزارة الزراعة مع قوات التحالف .55
 . 30/9/2003( في 2829العدد ) لجنة تحرير مجلة العلوم الزراعية في كلية الزراعة، أمر إداري  .56
 . 14/10/2003م( في /151العدد ) –لجنة الترقيات العلمية في كلية الزراعة  .57
 . 14/10/2003( في 98عضو لجنة إنشاء هيئة عامة لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق، أمر وزاري، العدد ) .58
 . 13/12/2003( في 40نتائج البحوث المنجزة، أمر إداري، العدد )عضو في لجنة مناقشة وإقرار مقترحات الخطط البح ية و  .59
 . 24/3/2004م( في /161أمر إداري، العدد ) / عضو في لجنة لمناقشة موضوع مجمع البيوت الزجاجية في كلية الزراعة .60
الشركة في كلية الزراعة/ أمر  سكوم حول بدل إيجار نصب برج إتصاالتاعضو في لجنة لغرض التفاوض مع شركة أور  .61

 . 20/3/2004م( في /145إداري، العدد )
 . 24/11/2009االولى البحاث النخيل والتمور  عضو في اللجنة التحضيرية للندوة العلمية .62

 
 

  الدورات التدريبية المساهم بها كمحاضر 
 

المحاضرة " المكافحة  1993 /23/11في  294 –الهيأة العامة لإلرشاد الزراعي  الدورة التدريبية لمكافحة القوارض . .1
 "لطعوم المستخدمة لمكافحة القوارضمستحضرات ا –الكيمياوية 

المحاضرة "األسلوب   -ديالى  –النجف  –بابل  –االنبار  –الدورات التدريبية لمكافحة القوارض في مديريات الزراعة بغداد  .2
 ة على القوارض " .التطبيقي للسيطر 

 20 – 18الدورة التدريبية الخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة القوارض . خاصة بالكوادر المتقدمة في هيأة الوقاية  .3
 . 11/12/1994في  213وزارة الزراعة  – 12/1993/

محاضرة  –ء الصويرة بالتعاون مع اإلرشاد الزراعي في محافظة واسط قضا –الدورة التدريبية في مجال مكافحة القوارض  .4
 . 1994 /3/1في  75كتاب الكلية  –الفالحين 

كتاب الوزارة  –نظمتها وزارة التعليم العالي لكوادر الجامعات والمعاهد في كلية الزراعة  –الدورة التدريبية لمكافحة القوارض  .5
 . 14/2/1994في  184

  22/3/1994في   2222لمسيب العدد ا –هيأة المعاهد الفنية  –الدورة التدريبية لمكافحة القوارض  .6
 . 4/1994/ 20في  5536 –الدورة التدريبية ضمن برنامج التعليم المستمر فتتي الكلية عن القوارض  .7
وزارة الزراعة عنوان المحاضرة " الحلم واضراره وطرق المكافحة  – 4/1994/ 27-15الدورة التدريبية في مجال آفات الخضر  .8

" 
" آفات مخازن الحبوب والبقوليات   1994/ 5/7 – 22/6قنيات البذور / مركز اباء لالبحاث الزراعية الدورة التدريبية في ت .9

 والسيطرة عليها" .
 . 1994/  6/ 23في  538. كتاب الجامعة  7/1994/ 10–الجامعة التكنولوجية  –الدورة التدريبية لمكافحة القوارض  .10
 .22/8/1994 - 303" .كتاب الوزارة  1994/ 8/ 24 – 8/ 23لزراعة الدورة التدريبية لمسئولي الوقاية في وزارة ا .11
"مكافحة القوارض في الحقول الزراعية  1994/ 10/ 17 – 15وزارة الصحة  –الدورة التدريبية السنوية لمكافحة القوارض  .12

." 
محاضرة عنوانها  –ير العاملين معهد التدريب وتطو  –منظمة الطاقة الذرية  –الدورة التدريبية في الزراعة المحمية وآفاتها  .13

  1995/ 5/ 15االفات غير الحشرية 
  12/9/1995-11الدورة التدريبية محاضرة في مديرية زراعة بغداد عن القوارض  .14
 –البحاث الزراعية " مقاومة الطيورمركز اباء ل 5/1996/ 29-25الدورة التدريبية حول زراعة وتحسين زهرة الشمس  .15

 التحدي الكبير
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االرشاد  –مركز اباء لالبحاث الزراعية  3/6/1996 – 25/5التدريبية في مجال المكافحة المتكاملة لالفات الزراعية الدورة  .16
 الزراعي " المكافحة المتكاملة للحلم ".

وزارة الزراعة . محاضرة عنوانها  –. االرشاد الزراعي  12/9/1996-7الدورة التدريبية عن االستخدام االم ل للمبيدات  .17
 واع المبيدات واستخداماتها في مكافحة االفات الحشرية واالمراض النباتية واالدغال والقوارض "."ان

 .10/1996/ 24-19الدورة التدريبية القطرية في مجال ادارة االراضي المستصلحة والمتملحة  .18
 . 17/8/1997المبيدات " محاضرة في المركز التدريبي لالرشاد الزراعي عن " الحد الحرج االقتصادي وتقليل استخدام  .19
 .  1999 /7/ 29-25الدورة التدريبية في مجال االستخدام االمن للمبيدات للفترة  .20
محاضرة في المركز التدريبي لالرشاد الزراعي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعيتتة ) مشاكل الطيور والقوارض في  .21

 . 2000 /28/6-26ذرة البيضاء في العراق ( حقول ال
الزراعي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعيتتة ) العالقة بين االرشاد الزراعي  لإلرشادمحاضرة في المركز التدريبي  .22

 . 2/9/2000والبحث العلمي ( 
-14، زهرة الشمس للفترة من  الدورة التدريبية في مجال تطوير زراعة المحاصيل الصناعية القطن ، السلجم .23

التي تصيب  اآلفاتوالتعاون الزراعي ، محاضرة بعنوان ) اهم  لإلرشادوزارة الزراعة الهيئة العامة   26/10/2000
 .صول القطن ،السلجم ، زهرة الشمس(مح

 للبحاثز اباء مرك ،8/10/2002-5الدورة التدريبية حول محصول القطن في العراق، تقانات تطويره وتحسين انتاجيته  .24
 الزراعية، محاضرة بعنوان واقع آفات القطن في العراق وآفاق مقاومتها.

 .27/10/2002الكائن الضعيف القوي( محاضرة في المجمع العلمي دائرة العلوم التطبيقية / )االرضة ذلك  .25
الزراعية  للبحاثمركز اباء  ،6/11/2002-2االستراتيجية في المحاصيل  للدغالدورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة  .26

 .للدغالمحاضرة بعنوان المكافحة الحيوية 
 4/3/2003-2كلية الزراعة للفترة  –الدورة التدريبية للتعليم المستمر الحلم مشكلة اقتصادية  .27
-16ة، للبحاث الزراعيدورة تدريبية حول مسببات انخفاض اإلنتاج لمحصول البطاطا وسبل الحد من تأثيرها. مركز أباء  .28

27/3/2003. 
الدورة التدريبية حول استئصال ذبابة الدودة الحلزونية، نظمتها وزارة الزراعة/ الشركة العامة للبيطرة بالتعاون مع المنظمة  .29

 . المحاضرة بعنوان "المبيدات الحدي ة أنواعها وطرق عملها".6/10/6/2004العربية للتنمية الزراعية للفترة 
 بحضور مديرية زراعة النجف. 8/4/2011توتا ابسلوتا للمزارعين في محافظة النجف بتاريخ محاضرة عن ع ة الطماطة  .30
في الهيئة العامة لالرشاد والتعاون  11/4/2011محاضرة عن ع ة الطماطة توتا ابسلوتا للمرشدين الزراعيين بتاريخ  .31

 الزراعي.
 

  عمال خدميةأاستشارات علمية و

استشارة  (200من ) تقديم أك ر –مسؤول الوقاية ومقرر المكتب  –المؤسسين للمكتب االستشاري في كلية الزراعة  أحد .1
  .1990 – 1988من الزراعية االخرى للفترة  واآلفاتمكافحة حشرة االرضة  في مجالعلمية 

الخاص بدراسة الظواهر المرضية  22/3/1992في  372عضو فريق النخيل البح ي المشكل بموجب امر وزارة الزراعة  .2
 العدوان.النخيل في العراق بعد  ألشجار

 532فريق بح ي لغرض الكشف على مزارع وحقول عباد الشمس والتعرف على االصابات الحشرية المرضية / العدد  س /  .3
 .  1992/  8/7في 

عضو فريق بح ي مع المنشأة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية لدراسة ظاهرة موت اشجار اليوكالبتوس في واسط امر  .4
 .8/12/1992في  778اداري 

في  2860تاب الجامعة عضو ارتباط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المنسق الوطني لمنظمة ايكاردا في العراق ك .5
12/12/1992  
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 . 2/1/1993هت.ت .ع  –مصنع الرشيد  –ريق بح ي لدراسة موت  اليوكالتبوس في اليوسفية عضو ف .6
 .14/11/1993في  5623رئيس فريق علمي لدراسة مشكلة العناكب في منطقة حدي ة والسد . وزارة الزراعة  .7
/  29ت .ع  –مع وزارة الداخلية  مم ل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع ضوابط لحماية الحيوانات البرية بالتنسيق .8

 . 2/1994/ 6في  112س/
مم ل وزارة التعليم العالي والبحث  4/1994/ 20في   4892امر وزارة الزراعة  –عضو الفريق البح ي الخاص بالقوارض  .9

 العلمي .
 .1995/  1/11في  9515اللجنة الوطنية للمبيدات / العدد  ألعمالتفرغ يوم في األسبوع  .10
 4/12بح ي ) االستخدام المزدوج للمبيدات في مكافحة اآلفات الزراعية ( صحة ، زراعة ، تعليم عالي في عضو فريق  .11

/1996  . 
/  2/1، مركز أباء في عضو الفريق البح ي الخاص بوقاية النبات في البرنامج الوطني لتطوير وانتاج الطماطة وزارة الزراعة  .12

1997  
يطرة على أال مراض االنتقالية / شعبة الحشرات الطبية والقوارض / وزارة الصحة ، كتاب تفرغ يوم في األسبوع الى مركز الس .13

  1997/ 8/7في  4494الوزارة 
 . 5/1998/ 24فتي  1036عضو فريق عمل لدراسة ظاهترة تساقط ثمتتار الحمضيات / امتتر وزاري /  .14
 كلية الزراعة . –عضو لجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية في قسم وقاية النبات  .15
 .  1998بحث في مستشفى صدام للطفال لمكافحة الصراصر ضمن معايشة أساتذة جامعة بغداد لمؤسسات الدولة  .16
 .2000/  9/ 25بأمر السيد وزير الزراعة فتتي  RVFفريق علمي العداد دراسة عن حمى الوادي المتصدع  .17
دراسة عن مكافحة القصب في سدة سامراء برئاسة السيد الوكيل األقدم لوزارة الزراعة ) سلم التقرير  فريق علمي العداد .18

 .( 2000/  9/  25النهائي في 
 

 : االقليمية والدوليةالمعارض 

ندوة آلية التعاون بين  عضو اللجنة التنظيمية للمعرض العلمي الذي اقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على  هامش .1
 . 19/12/1992-14الجامعات وقطاعات الدولة للفترة 

 502كتاب الكلية  2/1993/ 10-9اعداد جناح كلية الزراعة  –المشاركة في مهرجان الحمضيات في محافظة صالح الدين  .2
 .6/2/1993في 

 .27/3/2003عي في مركز جامعة بغداد امسؤول المعرض العلمي والفني الزر  .3
لغايتة  –ستنوات متتاليتة جنتاح وزارة التعلتيم العتالي والبحتث العلمتي ولستتة  –عضو اللجنة التنظيمية لكافتة المعتارض الزراعيتة  .4

  1994عام 
 . 1997 /5/ 20المشاركة في افتتاح مركز دراسات وعلوم البيئة في جامعة عدن  .5
 .1997قام بالجادرية ول الث سنوات متتالية  لغاية في معارض يوم الجامعة الذي ي –احد المنظمين لجناح كلية الزراعة  .6
 دريب الصيفي للطلبة كلية الزراعة، ولعدة سنوات.المسؤولين عن الت أحد .7
ولستتتة ستتنوات  –رئتتيس او عضتتو فتتي اللجنتتة المستتؤولة عتتن إقامتتة المتتؤتمرات العلميتتة الطالبيتتة فتتي الكليتتة / االتحتتاد التتوطني  .8

 متتالية 
 عليهم بالجائزة االولى ل الث سنوات(.)فوز الطلبة الذين أشرفت  

 .2009كانون االول  6-3في انطاليا/تركيا من  Growtech 2009زيارة المعرض الزراعي  .9
 .كل سنة 2015- 8/9/2010-5المانيا -للحدائق الدولي في كولون  GAFA  2010زيارة معرض .10
 . 15/10/2010-12هولندا  -في امستردام  Hortifair 2010زيارة معرض  .11

 

 التف والمجالصح

 ت توانالعن الجهة الناشرة التاريخ العدد
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 1 مؤتمر دولي في ادمنبرة  جريدة ال ورة 1982/  3/9 

 جريدة ال ورة 8/10/1982 
العناكب آفة زراعية مهلكة ومسببات ألمراض الربو 

والحساسية والك ير من األمراض الجلدية ومنها الجرب 
. 

2 

جريدة ملحق طب وعلوم /  1985 
 3 لحماية النحل من األمراض . الجمهورية

 1987 Inter Nations  4 دكتوراه لعراقي من جامعة بون  / المانيا 
 5 بحث هام يقدمه عراقي لعلم الزراعة . جريدة العرب / لندن 16/11/1987 

 6 أبلغ دراسة قدمت حتى األن . جريدة العراق 27/1/1988 3654
 7 بق الفراش يعود مجددًا . ألف باءمجلة  28/2/1990 1118

 8 المشاكل والحلول .… الحلم الضار بالنبات  مجلة المهندس الزراعي / الكويت 1990نيسان/ 140
 9 المشاكل والحلول .… حشرة األرضة  مجلة المهندس الزراعي / الكويت 1990مايس/ 141

 10 احذروا دوباس النخيل . مجلة ألف باء 16/5/1990 1129

حشرة ع ة درنات البطاطا تلتهم محصولي الباذنجان  مجلة ألف باء 15/7/1992 1242
 11 والطماطة في حقول كربالء .

 12 راش هل أصبحت مستوطنة في العراقبقة الف مجلة ألف باء 22/7/1992 1243
 13 اشجار النخيل في العراق بين الواقع والطموح  جريدة ال ورة 13/3/1994 

 14 الندوة العلمية الدولية حول بيئة العراق. جريدة ال ورة 12/12/1994 8621

في ندوة بيئة العراق ما بعد الحرب ماضي وحاضر  جريدة شيحان / األردن 24/12/1994 531
 15 ومستقبل العراق في خطر  .

 16 .ن دونم من المساحة الخضراء تضررتمليو 19 جريدة الدستور / األردن 14/1/1995 9842
 17 سالمات آيتها البيئة  مجلة الف باء 22/2/1995 1378
 18 آفة الحمضيات هل وصلت أشجارنا . مجلة ألف باء 29/3/1995 1383

 19 حافرة انفاق اوراق الحمضيات  مجلة وقاية النبات العربية 1995حزيران / 20
 20 . كيف هو نظام التوازن البيئي في العراق جريدة القادسية 29/6/1996 

 21 قبل أن تفتك بنخيلنا احذروا هذه الحشرة . جريدة االتحاد 2/12/1997 5014
 22 من آثار العدوان .. آفات جديدة تهدد ثروتنا الزراعية . جريدة الجمهورية 10/5/1998 195/9

والرد  االفات الزراعية التي ظهرت بعد العدوان ال الثيني اوراق مجمعية 1998ايار /  9767
 المقابل 

23 

 24 للتخلص من نبات الطرطيع . جريدة االتحاد 8/9/1998 2

232 1-
اكتشاف عراقي جديد .. عالج ناجح للحلمة ذات الرسغ  جريدة المصور العربي 7/11/1998

 25 الشعري  .

بسبب الحصار الجائر على العراق الحلمة ذات الرسغ  جريدة الزراعة العربية 1999نيسان  76
 26 الشعري .. آفة جديدة تصيب بعض المحاصيل الزراعية 

 27 ع ة درنات البطاطا ظهرت من جديد.. هكذا نكافحها . جريدة العراق 8/6/1999 13
 28 آفات القطن وكيف يمكن السيطرة عليها . جريدة العراق 29/6/1999 6811
 29 المزروعات على الصيف   افة العناكب  مشكلة جريدة العراق 6/7/1999 6826
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 30 عنكبوت الغبار يتلف كميات كبيرة من التمور . جريدة األتحاد 3/8/1999 6831
 31 ظاهرة انحناء النخلة  جريدة ال ورة 21/10/1999 277

البرنامج الوقائي لمكافحة اآلفات الزراعية في حقول  مجلة الزراعة العراقية 1999 9848
 32 الطماطة

1 30/ 11/ 
 33 ذبابة ثمار القرعيات من آفات الحصار  جريدة العراق 1999

 34 عنكبوت الغبار مجلة الزراعة العراقية 1999 6936

الزراعة ستشرع باكبر حملة لمكافحة افات اشجار  جريدة الجمهورية 22/1/2000 2-3
 35 النخيل 

 36 خطة لمكافحة آفة الحمضيات  جريدة االتحاد 2000 /1/2 10205
 37 صدر حدي ا  الرسالة الزراعية 2000اذار / 303

دوباس النخيل افة خطيرة على النخيل ماهي .. وكيف  مجلة اغروتيكا 2000/  4/5 48
 نسيطر عليها .  

38 

 39 ماهي العالقة بين العواصف الترابية وعنكبوت الحلم  جريدة ال ورة 2000/  11/5 34
 40 عنكبوت الغبار .. خطر يهدد المزارع والبساتين  مجلة الف باء 2000 /31/5 10016

انتخاب العراق عضوا في الهيئة االدارية للجمعية  جريدة الجمهورية 2000 /6/11 1653
 41 العربية لوقاية النباتات. 

 42 فوز العراق بعضوية الجمعية العربية لوقاية النبات  جريدة االعالم 8/11/2000 10410

العراق عضو في الهيئة االدارية للجمعية العربية لوقاية  جريدة العراق 2000 /9/11 139
 43 النباتات . 

 44 حمى الوادي المتصدع .. وباء افريقي يتسلل لقارة اسيا   الجمهورية 2001 /2/1 7182

وحماية  المبيدات بين االستخدام العقالني والخاطىء مجلة حماية المستهلك 2001/  1ك 10451
 45 المستهلك 

 46 حقلة نقاشية  جريدة الجمهورية 17/3/2001 1
 47 باحث عراقي جهود لمكافحة االفات الزراعية  جريدة القادسية 2001 /23/4 10502

 48 من انتاجنا الزراعي  1/3االفات تلتهم  مجلة الف باء 2001 /25/7 7132

ميسان تنفذ مشروع استخدام مبيد طارد مديرية زراعة  جريدة ميسان 9/10/2002 26
 49 الطيور على محصول الذرة البيضاء

كائن ضعيف يهاجم المباني والحقول ويستنزف ثلث  جريدة الجمهورية 2/11/2002 10979
 50 خشب العالم

 مجلة الزراعة العراقية 2003 3
تأثير درجات الحرارة في حياتية الحشرة القشرية 

 الشرقية الصفراء 
Aonidiella orientalis (Newst) 

51 

 مجلة الزراعة العراقية 2003 3
تأثير نوع التربة في فعالية المبيدين نوفا كرون 

 Tetranychus atlanticus وتامارون على الحلم
(Acari: Tetranychidae) 

52 

 53 عنكبوت الغبار على النخيل في رسالة ماجستير جريدة الجمهورية 22/2/2003 11072
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 54 آفات النخيل ضمن الخطة البح ية لقسم وقاية النبات جريدة الجمهورية 4/3/2003 
 55 الحجر الزراعي في ضياع جريدة العراق اليوم 9/8/2003 17

 
 

  كتب الشكر والتقدير 

 ت رقم الكتاب التاريخ السبب والجهة المانحة
 العلمية في قسم وقاية النباتالجهود القيمة والمتميزة التي بذلها في مختلف النشاطات 

 1 5586 26/5/1981 )كلية الزراعة(

الجهتتود المتميتتزة فتتي مجتتاالت مختلفتتة وعطتتاءه المتتتوفر فتتي ستتبيل خدمتتة الكليتتة باإلضتتافة 
 2 3224 7/4/1982 لمهامه التدريسية/ )كلية الزراعة( .

)مهرجتتتان   الجهتتتود المتميتتتزة فتتتي لجنتتتة تظتتتاهرة الستتتوق اإلنتاجيتتتة لتتتدعم المجهتتتود الحربتتتي
 3 3725 16/6/1983 عكاظ(.

بمناستتبة قتترب التحتتاقكم فتتي الزمالتتة الدراستتية والجهتتود المبذولتتة لخدمتتة هتتذه الكليتتة )كليتتة 
 4 5731 2/10/1983 الزراعة(.

الجهتتود المبذولتتة فتتي إلقتتاء محاضتترة فتتي نتتدوة اآلفتتات التتتي تصتتيب الحمضتتيات )الجمعيتتات 
 5 337 21/5/1985 الفالحية( .

 6 1461 3/3/1988 الجهود المتميزة التي بذلها في تنظيم قسم وقاية النبات .
الجهود المتميزة التي بذلها في إعداد مختبر الحشرات وتنظتيم مختزن القستم )كليتة الزراعتة 

. ) 
9/3/1988 1620 7 

والري( الجهود المتميزة التي بذلها في المعرض الزراعي النوعي جناح الكلية )وزارة الزراعة 
. 15/5/1988 12669 8 

 9 3070 21/5/1988 الجهود المتميزة في إنجاح المعرض الزراعي )اللجنة المركزية( .
الجهتتود المتميتتزة فتتي إنجتتاح مشتتاركة وزارة التعلتتيم العتتالي و الكليتتة فتتي المعتترض الزراعتتي 

 النوعي.
21/10/

1989 4617 10 

شكر وتقدير / إعداد وتهيئة جناح كلية الزراعة في المعرض الزراعتي النتوعي وزارة التعلتيم 
 11 10571 9/6/1990 العالي .

 شكر / اإلشراف على االنتخابات الطالبية )الكلية( .
24/11/

1990 6211 12 

 13 122س 3/2/1992 90/1991شكر من رئاسة الجامعة للحصول على درجة متميز للعام 
 14 9272 6/7/1992 شكر من وزارة التعليم العالي لتشخيص آفة على الطماطة والباذنجان 

شتتكر متتن رئاستتة الجامعتتة بمناستتبة المشتتاركة فتتي المعتترض الزراعتتي الرابتتع / عميتتد كليتتة 
 15 3068 6/7/1992 الزراعة .

كليتتة  /1991/1992التحتتدي شتتكر متتن الكليتتة /تتتدريس متتادة ال قافتتة القوميتتة فتتي ستتنة 
 الزراعة 

17/10/
1992 4813 16 

شكر وتقدير / اللجنة التحضيرية للمتؤتمر العلمتي الهندستي األول/ منشتأة  الفتاو / اللجنتة 
 التحضيرية للمؤتمر / هت . ت . ع .

 17 بال 1/11/1992

القتوارض / وزارة شكر وتقدير/عضوية اللجنة التحضيرية النتدوة التحضتيرية األولتى لدراستة 
 18 23/48 9/2/1993 الصحتة.

 19 4769 1993/ 9/2 شكر وتقدير / إنجاح الندوة القطرية العلمية األولى لوزارة الصحة / وزارة الصحتة .
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/10/10 شكر وتقدير / المشاركة في المعرض الزراعي الخامس / وكيل وزير الزراعة 
1993 

7726 20 

/21/11 شكر وتقدير / تبرع بالكتب لمكتبة كلية الزراعة /جامعة االنبار /عميد كليتة الزراعتة 
1993 221 21 

 22 1619 24/1/1994 شكر وتقدير / حل مشكلة العناكب في حدي ة / رئيس جامعة بغداد 
 23 365 20/1/1994 شكر وتقدير /التعاون مع الهيئة العامة لوقاية المزروعات /مدير عام الهيئة .

 24 208 1/1994/ 31 شكر وتقدير / التعاون مع الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي / مدير عتام الهيئتة .
 25 288 31/1/1994 شكر وتقدير / المساهمة في حملة مكافحة القوارض /وزارة الزراعة.

الشتحيمية وبلتدروز / وكيتل شكر وتقدير / الجهود المبذولة في حملة مكافحة القوارض في 
 وزيتر الزراعتة .

27/2/1994 2723 26 

 27 1465 2/4/1994 شكر وتقدير ومكافئة /حملة مكافحة القوارض في محافظة واسط /وزير الزراعتة .
 28 1389 14/4/1994 شكر وتقدير / إدارة جلسات المؤتمر الطالبي العلمي السادس عشر /عميد كلية الزراعة .

 29 128 14/4/1994 شكر وتقدير / السيطرة على القوارض في محافظة واسط / محافظة واسط .
 30 914 23/4/1994 شكر وتقدير / إعطاء محاضرات في دورة القوارض في جامعة بابل / رئيس جامعة بابل .

شكر وتقدير / المشاركة في مكافحة القوارض في محافظتة واستط / وزارة الزراعتة / اللجنتة 
 31 697 24/4/1993 واسط.الزراعية في 

 32 2184 26/4/1994 شكر وتقدير / الجهود القيمة في لجنة مكافحة القوارض في بغداد / محافظ بغداد
شتتكر وتقتتدير /ت مينتتا للجهتتود المتميتتزة للنشتتاط المتواصتتل فتتي لجنتتة القتتوارض فتتي الستتفرة 

 33 2459 3/5/1994 الزراعة.الطالبية / عميد كلية 

 34 1120 8/5/1994 شكر وتقدير / ت مين الجهود المتميزة في مكافحة القوارض / وزير  الزراعة .
 35 18356 25/5/1994 للتعليم المهني الزراعي / وزير التربيةشكر وتقدير / تطوير المناهج الدراسية 

 36 3776 31/8/1994 شكر وتقدير / إطفاء حريق في مختبر البيئة في قسم وقاية النبات/عميد كلية الزراعة .
شكر وتقدير / عضو اللجنة التحضتيرية للنتدوة العلميتة القطريتة ال انيتة لدراستة القتوارض / 

 وزير الصحة
24/10/

1994 26247 37 

شتتكر وتقتتدير / إقامتتة المعتترض الختتاص بنتتدوة القتتوارض ال انيتتة لدراستتة القتتوارض / وزارة 
 الصحة / المدير العام  .

16/11/
1994 28275 38 

-15شتتكر وتقتتدير/ محاضتتر فتتي التتدورة التدريبيتتة الستتنوية لدراستتة القتتوارض للفتتترة متتن 
 . /وزارة الصحة / المدير العام  27/10/1994

19/11/
1994 2363 39 

شتتكر وتقتتدير /مم تتل وزارة التعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي فتتي لجنتتة المبيتتدات/وزير التعلتتيم 
 العالي والبحث العلمي .

20/12/
1995 12450 40 

 41 41 6/1/1995 شكر وتقدير / عقد الندوة العلمية القطرية ال انية لدراسات القوارض / وزارة الصحة
شكر وتقدير / الجهود المتميزة في إلقاء محاضرات في الدورات التدريبية فتي وزارة الزراعتة 

 42 111 12/1/1995 مدير عام اإلرشاد الزراعي . /

 43 348 23/1/1995 شكر وتقدير / المساهمة في حملة مكافحة القوارض /الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
شتتكر وتقتتدير / إنجتتاح حملتتة مكافحتتة القتتوارض فتتي صتتالح الدين/اللجنتتة المركزيتتة لمتابعتتة 

 44 96 22/1/1995 تنفيذ خطة إنتاج الحبوب/ محافظة صالح الدين .

شتتكر وتقتتدير /مكافحتتة القتتوارض فتتي محافظتتة صتتالح التتدين/ وزارة الزراعتتة مكتتتب الستتيد  9/2/1995 1431 45 
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 الوكيل .
شتتتكر وتقتتتدير / حمتتتالت تكريتتتت والشتتترقاط لمكافحتتتة القتتتوارض / االتحتتتاد العتتتام للجمعيتتتات 

 الفالحية.
14/2/1995 81 46 

 47 2723 27/2/1995 شكر وتقدير /حملة مكافحة القوارض /وزارة الزراعة .
 48 4737 10/4/1995 شكر وتقدير / الجهود المبذولة في يوم الجامعة / رئيس جامعة بغداد 

 49 1866 27/5/1995 عميد كلية الزراعة . 25/4/1995شكر وتقدير / المؤتمر الطالبي السابع عشر 
 50 1937 4/6/1995 شكر وتقدير ومكافئة / مكافحة حشرة يرقات الفراشات في الجامعة / عميد كلية الزراعة .

محاضتترات نظريتتة وعمليتتة لموضتتوع اآلفتتات /منظمتتة الطاقتتة الذريتتة  شتتكر وتقتتدير / اللقتتاء
 51 867 14/6/1995 العراقية / مدير معهد التدريب وتطوير العاملين  

 52 1096 21/6/1995 شكر وتقدير / استشارة ارضة / وزارة األعالم / دائرة الشؤون ال قافية.

 رئيس قسم الوقاية. شكر وتقدير / الجهود االست نائية في تطوير القسم /
23/10/

 53 بال 1995

/16/11 شكر وتقدير / الحصول على تبرعات للكلية / عميد كلية الزراعة .
1995 4128 54 

 55 972 9/4/1996 شكر وتقدير / إدارة جلسات المؤتمر العلمي الطالبي السنوي /عميد كلية الزراعة .
شكر وتقدير / القيام بحل مشكلة يرقات الفراشات في الجامعة/ رئاسة جامعة بغداد / 

 56 4937 1996 /28/5 مكتب مساعد رئيس الجامعة .

/ وزارة التعليم   95/ 94شكر وتقدير / الحصول على تقدير امتياز في كفاءة األداء لعام 
 57 4902 28/5/1996 العالي والبحث العلمي / رئيس جامعة بغداد .

 58 1310 1/6/1996 شكر وتقدير / جمع تبرعات مالية للكلية من غير منتسبيها / عمادة كلية الزراعة .
 59 1628 3/7/1996 شكر وتقدير/ تنظيم سير االمتحانات النهائية في الكلية/ عميد كلية الزراعة .

لتلوث البيئة بالمبيدات / شكر وتقدير / رئاسة اللجنة التحضيرية للندوة العلمية األولى 
 60 14547 18/7/1996 اللجنة الوطنية هت.ت.ع / مدير هيئة التصنيع العسكري . 

/30/11 شكر وتقدير /الدور المتميز في الندوة القطرية العلمية ال ال ة للقوارض / وزير الصحة .
1996 24491 61 

 شكر وتقدير /وزارة الصحة دائرة األمراض االنتقالية . 
14/12/

1996 8421 62 

شكر وتقدير /عن إهداء نسختين من كتاب المبيدات المستخدمة في مجال الصحة العامة 
 إلى المكتبة المركزية في الجامعة/األمين العام . 

12/3/1997 157 63 

شكر وتقدير /مساعد رئيس الجامعة العلمي للجهود المبذولة في إعداد كتاب )المبيدات 
 64 2468 13/3/1997 المستخدمة في مجال الصحة العامة في العراق ( . 

شكر وتقدير /إصدار كتاب المبيدات المستخدمة في مجال الصحة العامة هيئة التصنيع 
 65 5183 18/3/1997 اللجنة الوطنية للمبيدات.العسكري / ضيف عبد المجيد احمد رئيس 

شكر وتقدير /المساهمة في الندوة العلمية القطرية ال انية لدراسة القوارض وطرق 
 66 429 19/3/1997 مكافحتها/رئيس الجامعة .

 67 723 2/4/1997 شكر وتقدير / إصدار نشرة زنبور الحنطة المنشاري /مدير عام اإلرشاد الزراعي .
كلية الزراعة / عميد وتقدير /المساهمة بمبلغ من المال لدعم الحركة الرياضية/شكر  2/4/1997 751 68 
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 الكلية
 69 756 3/4/1997 شكر وتقدير /أعمال المؤتمر الطالبي /عميد كلية الزراعة .

 70 8924 27/4/1997 جال الصحة العامة / وزارة الصحة شكر وتقدير /إصدار كتاب المبيدات المستخدمة في م
شكر وتقدير /الدور العلمي المتميز في كلية ناصر للعلوم الزراعية /عميد كلية ناصر 

 71 97 21/5/1997 الزراعية /جامعة عدن .

/26/11 شكر وتقدير / تشخيص حالة مرضية جديدة / عميد كلية الزراعة .
1997 3647 72 

 73 376 7/1/1998 المالريا/وكيل وزير الصحة.شكر وتقدير / عضو اللجنة التحضيرية لندوة 
شكر وتقدير /متحف التاريخ الطبيعي /إهداء كتاب المبيدات المستخدمة في مجال الصحة 

 العامة .
18/1/1998 23 74 

شكر وتقدير /إلقاء محاضرة  في المجمع العلمي وكذلك حضور ندوة منظمات النمو /كلية 
 75 994 10/5/1998 الزراعة/ عميد الكلية  

 76 1815 1/6/1998 شكر وتقدير/ إقامة المعرض العلمي/ بمناسبة عيد ميالد السيد الرئيس/ كلية الزراعة.
شكر وتقدير/المساهمة في الندوة العلمية القطرية الرابعة لدراسات القوارض وطرق 

 مكافحتها / وزير الصحة
28/11/ 

1998 26438 77 

في أعمال المؤتمر األول في قسم علم الحياة /كلية ابن الهي م/ شكر وتقدير/ المساهمة 
 78 3406 7/11/1998 عميد الكلية.

شكر وتقدير/ النشاط العلمي واإلرشادي الخاص بالمطبوعات اإلرشادية / الهيئة العامة 
 79 963 5/4/1999 لإلرشاد والتعاون الزراعي  / المدير العام .

شكر وتقدير ومكافأة / الجهود المبذولة في مجال النشاط البح ي الذي يتم بالتنسيق مع 
 80 3559 15/4/1999 وزارة الزراعة / وكيل وزير الزراعة .

شكر وتقدير ومكافأة  من السيد وكيل وزير الزراعة للجهود في وضع ضوابط اللجنة 
 81 5428 5/6/1999 الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات .

 82 2026 21/7/1999 شكر وتقدير / ت مينا للجهود المبذولة في مكافحة الحشرات / ادارة فندق الرشيد 
 83 3175 2/8/1999 محاصيل الصناعية / المدير العام شكر وتقدير ومكافأة / وزارة الزراعة / الشركة العامة لل

)عنكبوت الغبار على  1999( لسنة 6شكر وتقدير /عن إعداد النشرة اإلرشادية رقم )
 النخيل ( / الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي/  قسم المطبوعات / المدير العام 

23/9/1999 1862 84 

شكر وتقدير /للجهود المتميزة في االرتقاء للتحصيل العلمي في نتائج اختبار المنافسة 
 / رئيس ديوان الرئاسة .  1999/ 1998لجائزة صدام للطلبة المتفوقين للعام الدراسي 

15/11/
1999 

37721 85 

يفية شكر وتقدير / من السيد وزير الزراعة حول إعداد النشرة الفنية حول آفات السلجم وك
 السيطرة عليها. 

30/12/
1999 109 86 

شكر وتقدير / للتعاون المستمر مع الهيئة العامة لوقاية المزروعات / السيد مدير عام 
 87 601 14/2/2000 الهيئة 

شكر وتقدير ومكافأة/ الجهود االست نائية بنشاط االرشاد الزراعي الخاص بآفات القطن 
 88 6622 2000 /20/5 وطرق السيطرة عليها / رئيس جامعة بغداد .  

 89 2473 22/6/2000 شكر وتقدير / للجهود المبذولة خالل فترة تولي مهام معاون العميد للشؤون العلمية وكالة  
شكر وتقدير / من السيد مدير عام الدائرة االدارية / وزارة الزراعة العداد الساعة 

 االرشادية الخاصة بمكافحة افات القطن . عن وزير الزراعة باسم عبد الحميد 
27/6/2000 6981 90 
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شكر وتقدير /من السيد وزير الزراعة بناء على توجيه ديوان الرئاسة للجهود المخلصة 
 91 9170 2000 /13/8 ملة مكافحة حفارات النخيل في البصرة . في تنفيذ ح

شكر وتقدير / للحصول على الجوائز األولى وال انية وال ال ة في مسابقة جائزة صدام للعام 
 92 18534 2000/  11 / رئيس الجامعة . 2000 /1999الدراسي 

شكر وتقدير / للجهود المتميزة التي بذلت في انجاح المؤتمر القطري االول لوقاية 
 93 619 28/4/2001 المزروعات / رئيس الجامعة 

 94 6070 2001/ 13/5 للجهود المبذولة في افتتاح مختبرات اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات 
والتهيأ الصدار مجلة العلوم الزراعية العراقية شكر وتقدير  / للجهود المبذولة في االعداد 

 95 1833 22/7/2001 في كلية الزراعة / عميد الكلية . 

شكر وتقدير / للجهود المتميزة لتحقيق اهداف البرنامج الوطني لتطوير زراعة وانتاج 
 الطماطة في العراق / د. حازم عبد العزيز محمود  / مدير عام . 

22/7/ 2001 82 96 

شكر وتقدير /  الحصول على جائزة المالكات العلمية على مستوى وزارة التعليم العالي 
 97 1305 /15 2001 /4/8 والبحث العلمي / امين سر قيادة شعبة الفاروق . 

المستمرة للمحور الذي تتولى مسؤوليته  شكر وتقدير / للنشاط البح ي المتميز والمنابعة
 98 2862 2001 /29/8 ضمن البرنامج الوطني لزراعة وتك ير النخيل / وزير الزراعة 

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة الهدائهم نسخة من كتاب المبيدات المسجلة والمستخدمة 
 99 4021 5/11/2002 في الزراعة والصحة العامة في العراق

وتقدير/ للجهود المتميزة كعضو في اللجنة التحضيرية للندوة العلمية القطرية شكر 
 الخامسة لدراسات القوارض وطرق مكافحتها / وزارة الصحة

21/12/
2002 55658 100 

شكر وتقدير/ اهداء نسخة من الكتاب )المبيدات المسجلة والمستخدمة في الزراعة 
 التعليم العالي والبحث العاليوالصحة العامة في العراق( / وزارة 

24/12/
2002 1550 101 

شكر وتقدير/ اصدار كتاب المبيدات المسجلة والمستخدمة في الزراعة والصحة العامة في 
العراق واختبار مبيدات اآلفات الزراعية وتسجيلها واعتمادها المحلية والمستوردة / وزير 

 الزراعة

23/12/
2002 4253 102 

للجهود المتميزة في تطوير العملية االرشادية الزراعية / وزير التعليم العالي شكر وتقدير/ 
 103 15751 2/12/2002 والبحث العلمي

شكر وتقدير/ للجهود المخلصة والمتميزة لالحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الزراعة / عميد 
 كلية الزراعة

21/12/
2002 3516 104 

شكر وتقدير/ للجهود العلمية الخيرة في يوم اللقاء والحصول على هدية / عميد الكلية 
 105 779 11/3/2003 وكالة 

شكر وتقدير/ للجهود القيمة التي بذلت في إصدار مجلة المهندس الزراعي/ عميد الكلية 
 106 / م  24 14/7/2003 الزراعة. 

شكر وتقدير/ للجهود المتميزة في التحضير لمؤتمر وزارة الزراعة ومنظمة الفاو/ عميد 
 107 / م 46 31/7/2003 كلية الزراعة. 

شكر وتقدير من عمادة الكلية لرئاسة اللجنة اإلمتحانية في قسم وقاية النبات/ عميد 
 108 1706 3/9/2003 الكلية. 

 109 2040 9/11/2003 شكر وتقدير للحصول على المساعدة المالية من قوى اإلئتالف/ رئيس جامعة بغداد. 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها الكلية/ عميد  27/12/  110 / م 297
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 2003 كلية الزراعة.
كتاب معجم المصطلحات العلمية في علوم  شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة الهداء

 بغداد.وقاية النبات / جامعة 
17/12/

2006 
 111 / م 641

شكر وتقدير من الجمعية العربية لوقاية النبات لعضوية هيئة تحرير مجلة وقاية النبات 
 .2006 – 2003العربية للفترة بين 

 112 بال 2007آذار / 

ثمارفاكهة البحر المتوسط / الهيئة العامة لالرشاد الزراعي شكر وتقدير العداد نشرة ذبابة 
 113 2454 13/5/2007 العراقية.وزارة الزراعة  /

شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد /الشؤون االدارية بمناسبة االحالة على التقاعد 
 114 11965 6/5/2009 بناء على طلبه

 115 بال 27/4/2010  النبات /تقييم البحوث العلمية في المجلةشكر وتقدير من الجمعية العربية لوقاية 
كتاب  100اهداء بغداد / جامعة-العلميلعالي والبحث من وزارة التعليم اشكروتقدير 

 116 2518 26/1/2011  متنوعة من الكتب العلمية

 117 127 29/3/2011 رسائل ماجستير ايطالية 6هداء إل عميد كلية الزراعة /جامعة بغدادمن  شكر وتقدير
رسائل  6إلهداء بغداد جامعة  –شكر وتقدير من معاون العميد العلمي كلية الزراعة 

 118 1465 29/3/2011 ماجستير

 119 3813 2/8/2011  بمصايد حشرات كلية الزراعة بتزويد مختبر الحشرات عميد-بغدادشكر وتقدير من جامعة 
محاضرة عن واقع افات النخيل في –كلية الزراعة  عميد-شكر وتقدير من جامعة كربالء

 120 5/2/1103 4/5/2015 العراق

 Date palm geneticشكر وتقدير من رئاسة الجامعة عن تأليف الكتاب العلمي 
Resources and Utilization   في دار النشر العالميةSpringer 15/6/2015  /121 2549ش ع 

الزراعة/العميد لرئاسة لجنة امتحان دكتوراه للطالبة ايناس حامد شكر وتقدير من كلية 
 مجيد

19/11/
2015 

 122 م654

شكر وتقدير من كلية الزراعة/جامعة بغداد/ جهودكم وماقدمتوه من خدمات لقسم وقاية 
 النبات العلمية

اليوجد تاريخ 
 استلمته

14/5/2016 
 123 

   124 
 

 العليااالشراف على طلبة الدراسات  
 

 الماجستير اوال:
 

 ت االسماء عنتتتوان االطروحة تاريخ االمر العدد

849 
1  /11 
/1993 

في حلمة الحمضيات  Resistanceدراسة ظاهرة المقاومة 
 الشرقية

امال سلمان عبد 
 1 الزراق

1044 28/ 11 
/1994 

حشرة دودة الخروع في مزارع الهيئة لدراسات بيئية وحياتية 
 .للغابات والمحاصيل الصناعيةعامة ال

زينب عبد الحسين 
 2 علي

على ع ة درنات البطاطا  Matchتاثير م بط النمو الحشري  1996 /21/4 322
 3 احمد محمد طارق  وحفار ساق الذرة .

1725 11/ 11/ 
1997 

 Liriomyzaدراسات بيئية وحياتية لحفار اوراق الطماطة 
bryoniae . 4 وسام علي احمتد 

دراسة بيئية وحياتية للحشرة القشرية الشرقية الصفراء على  /20/10 1623  5 امل نادر خضر
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 الحمضيات في وسط العراق . 1998

دراسة تاثير لزوجة السائل وسرعة جهاز التذرية وارتفاع  1999 /21/9 1437
 الطائرة على توزيع وتجانس السائل .

 6 نصر سالم حسن

 7 سميرة عتودة خليتوي  Cydia pomonella المتكاملة لدودة ثمار التفاحاالدارة  1/2/2000 143

 دراسة نمو وتطور ظاهرة المقاومة على الحلم ذو البقعتين 2000/  28/2 275
Tetranychus  urticae Koch 

رجب عيضة الصالح 
 8 جميدة

468 11/3/ 2000 
 Trichogrammaاستخدام طفيل البيض 
embryophagum  السيطرة على ع ة التمور  في

Ephestia  sp.   اثناء الخزن. 

شيماء عبد الكريم 
 9 خضر

 بيئية لعنكبوت الغبار –دراسات حياتية  11/12/2003 3415
Oligonychus afrasiaticus (Acari:Tetranychidae) 

 10 طه موسى محمد

520 17/3/2003 
 Ommatissusاإلداء الحياتي لحشرة دوباس النخيل 

lybicus  والتنبؤ بظهورها بإستعمال  تحت الظروف الحقلية
 إنموذج الوحدات الحرارية.

 11 باسم حسون حسن

 ايناس حامد مجيد حياتية وبيئية الحلمة الشرقية على الحمضيات 8/12/2004 
 12 

 13 لؤي قحطان خلف دراسة بيئية وحياتية للحلم ذي الرسغ الشعري  6/12/2004 
 

وليكية مصنعة محليًا لحقن المبيدات داخل جذوع آلة هيدر  2004 
 14 رياض جعفر مجيد أشجار النخيل.

 2008-2007 ايطاليا/باري 
االدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في ايطاليا كمدخل 

 لمكافحتها في العراق.)معهد محاصيل البحر المتوسط(
حسنين يوسف عبد 

 15 الرحيم

 16 ارينا كالش)صربيا( عوامل مفتاحية في الوقاية والمعالجة لسوسة النخيل الحمراء 2009-2008 ايطاليا/باري 
 

 ثانياً: الدكتوراه

 ت االسماء عنتتتوان االطروحة تاريخ االمر العدد

دراسات بيئية وحياتية ومكافحة الفاروا مع اشارة الى الحلم  1994 /16/8 573
 1 مجيد شهاب احمتتتد المتواجد مع نحل العسل

 
 2 صادق ثاجتب علتتي التكامل في مكافحة حفار اوراق الحمضيات 2000 /24/5 963

618 23/6/2003 
فوسفاتي والرش دراسة تأثير مواعيد الزراعة والتسميد ال

 Citrullus colocynthisنتاج الحنظل بالبورون في نمو وا
 ونسبة زيت البذور المستخدم في مكافحة الحلم.

 4 نضال عبد الهادي

 3/ 2005 
ت لكل من الحلم ذو البقعتين والمفترس ذو داسمية بعض المبي

البقع الست وأمكانية التكامل بين المبيدات والمفترس لتعزيز 
 كفاءة المكافحة

 3 رجب عيضه صالح

بعض  التكامل في مكافحة دودة جوز القطن الشوكية وإستخدام 2005 
 5 آمال سلمان عبد الرزاق منظمات النمو الحشرية واإلحيائية والتجميع الحراري.

 

 ةلجان المناقشـ
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 الماجستير  اوال:
 

 العدد تاريخ االمر عنتتتوان االطروحة االسماء ت

دراسة الطيور الضارة بمحصولي الحنطة والشعير وتقدير  سالم معروف محمد 1
 600 15/10/1988 اضرارها في شمال العراق

 831 17/11/1988 دراسة تصنيفية للذباب االبيض في وستط العراق . ايمان محمد محمود 2
 702 20/9/1994 دراسات بيئية وحياتية في حفار اوراق الحمضيات هديل طالب البراك 3
 572 21/6/1995 دراسات في التفضيل العائلي لع ة درنات البطاطا . كاظم حاتم كاظم 4
 106 13/2/1996 دراسات حياتية وبيئية حشرة َمتن اوراق التذرة . حسن سليمان احمد 5

 الكفاءة الحيوية والمكافحة لدودة ثمار العنب. هي م محي الدين محمد 6
 9/3/976 6/4/1998 )جامعة الموصل(

 صفاء زكريا بكر 7
حضرات التجارية المستحلبة تستاثير الخزن على الم

 686 1998/ 1/7 والديازينون .لمبيدي النوكوز 

تاثير بعض منظمات النمو الحشرية على حياتية البعوض  رافد عباس علي 8
. 19/7/1999 990 

فرمون التجمع وامكانية استخدامه في مكافحة الصرصر  مكي حمد عبد علي 9
 االلماني .

30/4/2000 796 

 خالد وهاب عبادي 10
على تركيب وفعالية  تاثير بعض المضافات الالعضوية

مبيد الكاليفوسيت ) كيموسيت( لمكافحة االدغال المعمرة 
. 

29/8/2000 2686 

 عادل طه امين 11
 دراسات مختبرية وحقلية حول تأثير الفطر

  bassiana riaeBeauv  على حفار ساق الذرة
Led.  cretica  Sesamia 

24 /9  /200 2881 

 271 2001 /11/2 .التأثير الحيوي لبعض المبيدات في الذباب المنزلي عبد الجبار خليل ابراهيم 12

 لميس طارق عبد عون  13
لوثات المياه بوجود تاثير المواد الدبالية على سمية م

 Daphnia magnaيلوجية برغوث الماء الدالئل البا
 )كلية التربية للبنات(

25 /2/2001 22/598 

عواطف عبد الفتاح  14
 حمودي

 Thripidaeدراسة تصنيفية لعائلة ال ربس 
(Insecta: Thysanoptera) في وسط العراق 

14/4/2001 714 

دراسات حياتية على خنفساء القرعيات الحمراء وبعض  ازهر حميد فرج 15
 1606 11/8/2001 الطرق في مكافحتها .

األثاث دراسة تأثير بعض أنواع األغذية في حياة خنفساء  مي ابراهيم يونس 16
 2286 28/9/2002 والسجاد ووسائل مكافحتها.

سنداب سامي جاسم  17
 الدهوي 

 Bemisiaبعض أوجه التكامل لمكافحة الذبابة البيضاء )
tabaci.على محصول القطن ) 

30/9/2002 2306 

 أسعد علوان حميد 18
دراسات مختبرية وحقلية إلستخدام طفيلي ع ة التين 

Bracon hebetor  مكافحة ع ة التين  فيEphestia 
 ودودة جوز القطن الشوكية.

5/9/2002 2020 

 29 5/1/2003المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار القرعيات  بعض أوجه أحمد جاسم محمد 19
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Dacus ciliatus. 

مكافحة ع ة درنات البطاطا بإستخادم البكتيريا وبعض  خالد إعميري محمد 20
 .هيئة المعاهد الفنية( )منظمات النمو

20/7/2003 7/53/77 

دراسة ظاهرة المقاومة في الذباب المنزلي لمبيد  بهجت هرمز يالفر 21
 أزامي يفوس.

18/8/2003 664 

مقارنة إلجزاء الفم في بعض األجناس العراقية  دراسة بشرى عباس بعيوي  22
 7/18/288 25/1/2004 التابعة لعائلة نحل األزهار

دراسة سمية ثالثة انواع من المبيدات على ثالث عشائر  وليد رجب سالم إسراء 23
 7/3/3/360 23/2/2011 مختلفة من الحلم االحمر ذو البقعتين

 

 الدكتوراه ثانياً:
 

 ت االسماء عنوان االطروحة تاريخ االمر العدد

مسح حلم الحبوب المخزونة والغبار المنزلي والتحسس بها في  11/8/1996 3167
 1 صباح ابراهيم الدليمي مدينة بغداد .

دراسة حياتية وتصنفية على القراد الصلب لبعض الحيوانات  3/9/1996 4451
 2 محمد كاظم محمد االليفة والبرية في العراق

وكيمياوية لوقاية االبنية من اإلصابة بحشرة  إجراءات فيزياوية 4/9/1996 832
 3 راضي فاضل حمودي األرضة .

برنامج التنبؤ وجداول الحياة كوسائل ستراتيجية في إدارة آفة  5/12/1996 3206
 4 حذام عبد الوهاب حسون  دودة ثمار الرمان .

فعالية فحص الجلد لدى مرضى االرجية لخالصات الطحين  9/7/1997 212
 5 ماجد محمد الجواري  يحتويه من بعض أنواع الحلم والحشراتوما 

ة ( وقياس الفعالية البايولوجية لبعض يفة ) تركيبدارسة تول 6/12/1997 1858
 تية المستزرعة والبرية العراقية المستخلصات النبا

 6 يوسف علوان العي اوي 

 ناصر عبد الصاحب المكافحة البايولوجية لدودة ثمار الرمان 20/12/1997 1930
 7 الجمالي

19 12/1 /1998 
دراسة تشخيصية وبيئية النواع ع ة التمور التابعة للجنس 

Ephestia sp.   واستخدام تقنية العقم الموروث في مكافحة
 اهم انواعها .

 8 فاضل عباس قادر

301 5/4/1998 
بابة البيضاء بأستخدام منظم النمو ذالتكامل في مكافحة ال

Applaud  وبعض المفترسات الحشرية مع التركيز على تاثير
 منظم النمو على حياتية الحشرة

 9 نسرين ذنون سعيد

31 10/1/1999 
واستخدامه في  PTM-GVعزل وتنقية الفايروس الحبيبي 

    Phthorimaeaمكافحتتتة ع ة درنتات البطاطتتتا
operculella 

 10 حسام عبد هللا محمد

 11 حسن سليمان احمد التفضيل العائلي وبيئية ومكافحة ذبابة ثمار القرعيات 2000/  28/8 2669

2972 2/10 /2000 
دراسة مرض تعفن الحضنة االوربي على نحل العسل 

 ومكافحته بأستخدام المستخلصات النباتية
 12 محمد عبد الجليل محمود
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 13 نبيل عبد القادر مولود العراق دراسة تصنيفية لحشرات عائلة الذباب االزرق في وسط 31/3/2001 585

22/256 29/1/2003 
مقارنة سمية مبيدي االدغال البروبانيل والباراكوات باستخدام 

والدافنيامن من نوع  Poecilia veticulataاسماك الكوبي 
Daphnia magna كدالئل حيوية 

ندى السيد حسن احمد 
 14 حسن

بعض أوجه التكامل في إدارة الحشرة القشرية الرمادية على  29/9/2015 2020
 15 ايناس حامد مجيد   Parlatoria blanchardiنخيل التمر 
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1999  
ر ( اذا1( العدد )4مجلة الزراعة العراقية مجلد ) EW600المكافحة الكيمياوية لحشرة دوباس النخيل بأستخدام المبيد باسودين  .36

1999  
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مجلة ابن الهي م للعلوم الصرفة   والمغطاة.لذبابة في الحقول المكشوفة كفاءة بعض منظمات النمو والمبيدات لمكافحة ا .37
 .1999( 1) 12 والتطبيقية المجلد

 40 للعلوم المجلدالمجلة العراقية  والحقل.تحت ظروف المختبر   Phycita diaphanaاألداء الحياتي لحشرة دودة الخروع  .38
 .1999( 4العدد )

( 1العدد ) 4مجلة الزراعة العراقية مجلد  الحمضيات.فعالية بعض المبيدات والمستخلصات النباتية لمكافحة حشرة حفار اوراق  .39
 .1999اذار 

دد الع 17 المجلد العربيةمجلة وقاية النبات  والحقل.تأثير م بط النمو الحشري ماتش في حفار ساق الذرة تحت ظروف المختبر  .40
 . 1999( حزيران 1)

 Phyllocnistisالناجمة عن حفار اوراق الحمضيات   .Citrus aurantifolia Lيحية على اوراق نبات النارنج األضرار التشر  .41
Staintoncitrella     1999( 3العدد ) 12الصرفة والتطبيقية المجلد  الهي م للعلومابن  مجلة  . 

.  مجلة  Liriomyza bryoniae ل الغذائي واالنتشار لحفار اوراق الطماطة   يوالتفضدراسات على بعض المظاهر الحياتية  .42
 . 2000( 1) 10أباء لآلبحاث الزراعية  المجلد 

وبعض المبيدات الحشرية في مكافحة حفار اوراق الطماطة . مجلة العلوم الزراعية  Trigard 75%WPكفاءة منظم النمو  .43
 . 2000(  2) 31 العراقية  المجلد

. مجلة ابن   Stephanitis pyri  التقييم المختبري والحقلي لبعض الزيوت المعدنية والمبيدات لمكافحة حشرة البق المطرز   .44
 .2000(2) 13الهي م للعلوم الصرفة والتطبيقية المجلد 

لبحث في المؤتمر الرابع عشر لجمعية ا ألقى.   Phyllocnistis citrellaأول تسجيل لطفيليات حشرة حفار اوراق الحمضيات  .45
 .2000 متحف التاريخ الطبيعي، في مجلة مقبول للنشر 1999تكريت  –علوم الحياة العراقية 

الصرفة  الهي م للعلوممجلة بن  –بغداد  الرستمية،برنامج للسيطرة على الذباب في محطة تصفية المياه ال قيلة في منطقة  .46
 .2000( 2) 13والتطبيقية المجلد 

.   المجلة Phycita diaphana Stgr. (Lepidoptera:Pyralidae)الك افة السكانية والتجميع الحراري لحشرة دودة الخروع  .47
 . 2000(   1) 41العراقية للعلوم  مجلد 

(  7) 5د  حياتية االناث الملقحة والبكرية للحلم ذو الرسغ الشعري تحت درجات حرارة مختلفة . مجلة الزراعة العراقية   المجل .48
2000  

 . 2000( لسنة 3( العدد )5آلية المقاومة الوراثية في حلمة الحمضيات الشرقية . مجلة الزراعة العراقية مجلد ) .49
الزراعة العراقية   في مكافحة حفار اوراق الطماطة  مجلة Trigardالتكامل في استخدام المصائد الصفراء الالصقة ومنظم النمو  .50

 .  2000( لسنة  3( العدد )5مجلد )
. اهمية االعداء الحيوية في برنامج االدارة المتكاملة لمحصول القطن وافاته. ورشة العمل  2000الجبوري، ابراهيم جدوع  .51

 .صفحة 18القطرية االولى في مجال المكافحة الحيوية لالفات الزراعية/ منظمة الطاقة الذرية العراقية 
في  Orius albidipennis Reutو   Clitostethus arecuatus Rossiوالمفترسين  Applaudالتكامل بين منظم النمو  .52

 .2001 124-119( : 1)19في العراق . مجلة وقاية النبات العربية .  .Bemisia tabaci Gennمكافحة الذبابة البيضاء 
وباستخدام مبيدات مختلفة اللزوجة.  Mi-2لمنظومة الرش  الجوي للطائرة  AU5000دراسة أداء جهاز التذرية المايكرونير  .53

 . 2001( 3( العدد )32مجلة الزراعة العراقية مجلد )
 Ommatissus binotatusبطرق معاملة مختلفة لمكافحة حشرة دوباس النخيل   Thiamethoxamاختبار كفاءة مبيد  .54

lybicus DeBerg  2001( كانون االول 2) 19مجلة وقاية النبات العربية مجلد  . 
 Colaphellus sophiae (Schall)حياتية خنفساء الفجل تحت ظروف المختبر الغذاء فيتأثير انواع مختلفة من  .55

(Coleoptera:Chrysomelidae)   ( لسنة 3( العدد )6مجلة الزراعة العراقية وزارة الزراعة   المجلد )2001. 
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( ومكافحتها بمبيد  (Exaeretopus tritici Williamsلالصابة بالحشرة القشرية الرخوة  قمحساسية بعض اصناف الح .56
 .   2001( / كانون االول 2) 19الكروزر في محافظة نينوى ) العراق ( . مجلة وقاية النبات العربية مجلد 

النخيل ، مجلة البصرة البحاث نخلة  عذقطفيلية على حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار  أول تسجيل لنيماتودا .57
 .2001( 1( العدد )1التمر المجلد )

من يرقات حفار عذق النخيل ألول مرة في العراق. مجلة البصرة ألبحاث  Oryctes-Like Virusعزل وتشخيص فايروس  .58
 . 2001( 2( العدد )1نخلة التمر. المجلد )

حصر وتصنيف أنواع الحلم الموجودة في نخلة التمر في العراق مع بعض المالحظات على كفاءة التطفل لبعضها على حفارات  .59
 . 2001( 2(، العدد )1النخيل. مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر، المجلد )

(، العدد 33لوم الزراعية العراقية، المجلد ). مجلة العMI-2خصائص انجراف المبيدات المختلفة اللزوجة من الطائرة العمودية  .60
(3 )2002 . 

. مجلة Jebuseae hamerschmidti Reicheرة حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة تسجيل جديد لفايروس ممرض لحش .61
 . 2002( 1،2(، العدد )2البصرة ألبحاث نخلة التمر، المجلد )

 Ommatissus binotatus lybicus De Bergتقييم كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة حشرة دوباس النخيل  .62
 . 2002(، 6( العدد )33بطريقة الرش الجوي. مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد )

فار ساق النخيل ذي القرون الول مرة في الحشرات البالغة إلناث ح .Megaselia spتشخيص طفيل من ثنائية األجنحة  .63
 . 2002( 4(، العدد )33. مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد )Jebuseae hamerschmidtiالطويلة 

على أصناف مختلفة من البطاطا. مجلة  Aonidiella orientalis (Newst)التربية المك فة للحشرة القشرية الشرقية الصفراء  .64
 . 2002( 4(، العدد )33لمجلد )العلوم الزراعية العراقية، ا

المجلد  عراقيةالتذبذب السكاني للحشرة القشرية الشرقية الصفراء على ثمار النارنج ومكافحتها كيمياويًا، مجلة العلوم الزراعية ال .65
 .2002( 4( العدد )33)

 Eutetranychus orientalisيون على االداء الحياتي لساللتين من حلمة الحمضيات الشرقية تاثير مبيد الفنتروث .66
(Acari:Tetranychidae) (Klein) ،2002، مجلة ابن الهي م للعلوم الصرفة والتطبيقية . 

كلية الزراعة / جامعة بغداد  العراقية.دراسة الك افة السكانية للحشرة القشرية الصفراء على ثمار النارنج، مجلة العلوم الزراعية  .67
 . 2002( 4( العدد )33المجلد )

( العدد 2نخلة التمر مجلد) ألبحاثمجلة البصرة  الدوباس،على بيض حشرة  Oligositaمالحظات حقلية على متطفل البيض  .68
 .2002( 2و 1)

المعزول من يرقات ساق النخيل ذو القرون الطويلة، مجلة البصرة  Beauveria bassianaطر انتاج مبيد حيوي من لقاح الف .69
 .2002, 2و 1عدد ( ال2البحاث نخلة التمر مجلد )

 .2002المؤتمر العلمي السابع لبحوث التعليم التقني، آيار، Varroa jacobsoniدراسات بيئية لحلمة الفاروا  .70
ال الث لوقاية المزروعات، الموصل، المجلة  مؤتمرحقليًا، ال Cydia pomonellaدور الفرمونات في مكافحة دودة ثمار التفاح  .71

 .2003( 2( العدد )4العراقية للعلوم الزراعية، المجلد )
، مجلة الزراعة العراقية  Aonidiella orientalis( .Newstتأثيتتر درجتتات الحترارة في حياتيتة الحشترة الشترقيتة الصفتتراء ) .72

 .2003( لسنة 3( العدد )8مجلد )
وزارة  في مدينة بغداد، مجلة األمراض المتوطنة، نوعين من الهالم لمكافحة الصرصر األلماني في مواقع مختلفة اختبار فعالية .73

 2003، بغداد-الصحة
( 2العدد) 8ية المجلد اقر مختلفة، مجلة العلوم الزراعية العالتفضيل الغذائي للحشرة القشرية الصفراء على انواع الحمضيات ال .74

2003. 
 . 2003( 3( العدد )34األوراق على النخيل في العراق. مجلة العلوم الزراعية العراقية، المجلد ) عتبق أول تسجيل لمرض .75
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( 4. المجلة العراقية للعلوم الزراعية، المجلد )Bagrada hilaris (Burm)حياتية ومكافحة البقة المبرقشة على نبات السلجم  .76
 . 2003( 2العدد )

 Tetraychus( Acaria: Tetranychidaeتأثيتتر نتوع التربتة فتي فعاليتة المبيديتتن نوفاكترون وتامتتارون علتى الحلتتم ) .77
atlanticus( 3( العدد )8. مجلة الزراعة العراقية، المجلد )2003 . 

الحمضيات وحشرة البق المطرز  استخدام الزيوت المعدنية وبعض المبيدات في مكافحة البق الدقيقي والحلمة الشرقية على .78
 .2003( 6العدد ) 34على التفاح، مجلة العلوم الزراعية مجلد 

لسنة  1العدد  (9ة العلوم الزراعية العراقية مجلد)مجل –التواجد الموسمي للحشرة القشرية الصفراء على اشجار النارنج  .79
2004. 

 :Tetranychus urticae (Koch) (Acariفي الحلمة ذات البقعتين  Bromopropylateالمقاومة المشتركة لمبيد  .80
Tetranychidae) ( 3( العدد )8حقليًا، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية. مجلد )2004 . 

د لمبي Tetranychus urticae (Koch)تأثير معامالت الرش المتتابع والمتبادل في تطوير مقاومة الحلمة ذات البقعتين  .81
Bromopropylate ( 3( العدد )8حقليًا. مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية، مجلد )2004 . 

.  Ephestiaالمتطفل على بيوض نوعين من جنس  Trichogramma embryophagumالتفضيل العائلي للعدو الطبيعي  .82
 . 2004( 2( العدد )22مجلة وقاية النبات العربية، مجلد )

ير العقالني للمبيدات ومشكلة المقاومة. النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في الشرق األدنى والدول العربية، العدد األستخدام غ .83
(38 )2004. 

تحت  Ephestia cautellaفي السيطرة على عث التمور  Trichogramma embryophagumكفاءة متطفل البيض  .84
 . 2005( 2( العدد )23مجلد )ظروف مخازن تجريبية، مجلة وقاية النبات العربية، 

. مجلة وقاية النبات العربية، Bromopropylateلمبيد  T. urticaeخصائص صفة مقاومة الحلم العنكبوتي ذو البقعتين  .85
 . 2005( 2( العدد )23مجلد )

 36الطرفية،  محافظة كربالء. مجلة العلوم الزراعية –الكشف عن مسببات ظاهرة تدهور أشجار النخيل في منطقة عين التمر  .86
(5 :)103-110 ،2005. 

 Liriomyza bryoniae(Diptera : Agromyzidae)تأثير درجات الحرارة المختلفة على حياتية حشرة حفار أوراق الطماطة .87
(Kalt.) ( 1( )23. مجلة وقاية النبات العربية مجلد )2005. 

( 1(، العدد )24، مجلة وقاية النبات العربية، مجلد )Oligonychus afrasiaticusحلم الغبار على النخيل قابلية التكاثر ل .88
2006. 

على يرقات دودة ثمار التفاح  Beauveria bassiana (Blas.) Vuilالتقييم المختبري لفاعلية عزلتين محليتين من الفطر  .89
Cydia pomonella (L.)  2006( 2العدد ) 24, المجلد  وقاية النبات العربية ، مجلة.   

طبيعية . مجلة جامعة عدن للعلوم ال .Tenuipalpus punicae P.Bرية والحياة لحلم الرمان الكاذب القابلية التكاثجدول  .90
 2006(، 3) 10والتطبيقية، مجلد 

 .2006( 1العدد ) 24تسجيل جديد لنيماتودا متطفلة على الحشرات في العراق، مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  .91
 (2 ) 24مجلد في الحشرة القشرية الرخوة على الحنطة والشعير، مجلة وقاية النبات العربية  Thiamethoxamكفاءة مبيد  .92

2006 . 
والحلم واختبار كفاءة بعض اوساط  في مكافحة بعض االفات الحشرية Beauveria bassianaتقويم عزلتين من الفطر .93

 .2006( 1العدد) 10جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية المجلد  االك ار.مجلة
وتوقيت استخدامها . قدم للمؤتمر التاسع لوقاية النبات سوريا   Cydia pomonellaالمكافحة الكيمياوية لدودة ثمار التفاح  .94

2006. 
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على البطاطس تحت   Polyphagotarsonemus latusتاثير درجات الحرارة المختلفة في حياتية الحلم ذي الرسغ الشعري  .95
 .2008 (2)26المجلد  مجلة وقاية النبات العربيةالظروف المختبرية . 

 -98( :  6) 38 العراقية.مجلة العلوم الزراعية  طبيعية.األداء الحياتي لدودة جوز القطن الشوكية على ثالث أوساط غذائية  .96
103 2007 . 

تأثير درجات الحرارة في مدة التطور واستخدام الوحدات الحرارية المتجمعة لتعيين نمط ظهور البالغات لدودة جوز القطن  .97
 .2007(  5)  12 العراقية.في الربيع . مجلة الزراعة  .Erias insulana Boisdالشوكية 

-5 االحساء،/ جامعة الملك فيصل / في السعوديةنخيل الرابعة تصميم جهاز لحقن المبيدات في جذوع اشجار النخيل ندوة ال .98
 .2007مايو//8

الورشة  العراق.وتشخيص العوامل الحيوية في بيئة نخلة التمر واعتمادها لوضع برنامج ادارة متكامل آلفات النخيل في حصر  .99
 .2007مايو//8-5االحساء، الرابعة للنخيل في السعودية / جامعة الملك فيصل /

 Ommatissus (Homoptera:Tropiduchidae)نموذج الوحدات الحرارية للتنبؤ بنشاط حشرة دوباس النخيل  عمالاست .100
lybicus De Berg تحت النشر (تحت الظروف الحقلية لوسط العراق ( . 

على اشجار  Ommatissus lybicus (Homoptera:Tropiduchidae)الك افة العددية لحوريات وبالغات حشرة الدوباس  .101
 .) تحت النشر ( نخيل في وسط العراق ال

العالقة بين عدد الحشرات الممسوكة في المصائد الفرمونية ونسبة االصابة بدودة جوز القطن الشوكية  .102
(Noctuidae:Lepidoptera) Earias insulana Boisd  مجلة الزراعة العراقية  الحياتية مع االشارة الى انتشار االعداء

 . 2007تشرين االول  3العدد  12)عدد خاص( , مجلد 
 وسط العراقفي  Earias insulana Boisd (Noctuidae : Lepidoptera)القطن الشوكية جوز  الوجود الموسمي لدودة .103

 .2007تشرين االول  4العدد  12مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص( , مجلد 
 ( Lepidoptera : Noctuidae)وبعض م بطات النمو في دودة جوز القطن الشوكية Agreenكفاءة المبيد االحيائي  .104

Earias insulana Boisd  ( :  6)  38مجلة العلوم الزراعية العراقية . ،  وتاثيراهما في االعداء الحياتية في حقول القطن
86- 97 . 

 : Lepidoptera)لالصابة بدودة جوز القطن الشوكية الحساسية النسبية لبعض أصناف القطن الموصى بزراعتها في العراق  .105
Noctuidae ) Earias insulana Boisd  2008 (2)26مجلة وقاية النبات العربية وتأثيرهما في االداء الحياتي لآلفة . 

ألربعة اصناف من البطاطا  Polyphagotarsonemus latus (Banks)لحلم ذو الرسغ الشعري التفضيل الغذائي ل .106
Solanum tuberosum L. 3العدد12خاص( مجلد  )عدد مجلة الزراعة العراقية لمكافحته.ويم كفاءة بعض المبيدات وتق/ 

2007. 
البيض وبزوغ بالغات حشرة دوباس النخيل تحت الظروف الحقلية لوسط العراق. مجلة الزراعة  الالزمة لفقسوحدات الحرارة  .107

 .2009  3عدد 14 العراقية، مجلد
على االطوار المختلفة للحلم العنكبوتي ذي البقعتين  .Citrullus colocymthis Lالحيوي لزيت بذور الحنظل  التاثير .108

Tetranychus urticae Koch / 2011. 2العدد  29المجلد  مجلة وقاية النبات العربية  . 
 : Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acariبناء جداول الحياة لحلم الغبار على النخيل  .109

Tetranychidae)    عدد  كربالء،. مجلة جامعة كربالء/ عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة/ جامعة
 .2010 / 20-14الصفحة 

 Oligonychusتحديد الدرجة الحرارية الحرجة الدنيا والوحدات الحرارية المتجمعة الالزمة لتطور ادوار حلم الغبار  .110
afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae)  .مجلة جامعة كربالء/ عدد خاص ببحوث  على النخيل

 2010/ 47-40عدد الصفحة  كربالء،معة المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة/ جا
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في  .Ephestia sppفي مكافحة حشرات عث التمور  الفرمونية والمصايد   Bracon hebetor Sayاستخدام المتطفل  .111
 13-10مصر -لالفات. القاهرةمخازن التمور بالعراق. مقبول للنشر في المؤتمر العربي ال الث لتطبيقات المكافحة البيولوجية 

 . 2011اكتوبر 
 urticae  Tetranychusاستخدام االختبار الحيوي لتحديد كفاءة مجموعة مختارة من مبيدات ضد اناث الحلم ذي البقعتين .112

 .16مجلد  – 3الزراعة العراقية البح ية عدد ةالزراعية. مجلال امن للبحوث  يالعلم المؤتمرعلى نبات القطن. 
 Ommatissus lybicus De Bergالنخيل في مكافحة حشرة دوباس    اختبار فعالية المبيدات الحيوية و الكيميائية .113

(Homoptera : Tropiduchidae) العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات في الجيل الربيعي في محافظة حضرموت المؤتمر
 )تحت النشر(عمان /االردن 9-13/11/2014

 Ommatissus lybicus De النخيل دوباسحشرة  وبالغات حوريات ضد Fytoclean 40SLكفاءة المستحضر العضوي  .114
Berg.، (.2014) 1عدد ، 32 مجلد العربية، النبات وقاية مجلة  

 


