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  السيرة العلمية والذاتية

        ا�دآ�ور را�� ���� �ودي ��د ا������ ا�دآ�ور را�� ���� �ودي ��د ا������ ا�دآ�ور را�� ���� �ودي ��د ا������ ا�دآ�ور را�� ���� �ودي ��د ا������  ::::االسم 

   1957 :سنة التولد 
  عراقي :الجنسية 

   استاذ :اللقب العملي 
    1/3/1981: يخ التعين في الجامعة تار

  سنة 25 :الخدمة الجامعية 
  :العنوان 

  .وقاية النبات قسم –كلية الزراعة  –أبو غريب  –بغداد  –العراق /العمل   - 1
� 5112144  ،5112146  ،5110195   /262  

 مكتب الفراشة الزراعي  –المنصور  –بغداد  –العراق  /العمل االستشاري - 2

  .�5430471  -35شقة  – 74عمارة  – 13 ارعش
    07803398476،  07901318465:  موبايل

  .5110974 �  - 40دار  –حي كلية الزراعة  –أبو غريب  –بغداد  –العراق : المسكن  -3
 radhi1957@yahoo.com: صندوق بريد األلكتروني  -4

  
  :السيرة العلمية 

   -:الشهادات العلمية : اوال

   1978 –كلية الزراعة  –وقاية النبات / بكالوريوس زراعة  - 1
  . 1980 - جامعة بغداد/ كلية الزراعة  –حشرات اقتصادية / ماجستير  - 2

 : Aphis fabae Scop ( Homopetra. سات حياتية لمن الباقالء االسود درا -: الرسالةعنوان 

Aphididae ). في العراق  
  . 1996 –جامعة بغداد / كلية الزراعة  –حشرات اقتصادية / دكتوراه  - 1

تي سي في وقاية االبنيـة مـن   % 48تقويم بعض االجراءات الفيزياوية ومبيد كلوروفت  :عنوان األطروحة 
   Microcerotermes  diversus Salv. (Isopetra: Termatidae)  .  رة األرضةاإلصابة بحش
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   -:الترقيات العلمية : ثانيا

  . 1/3/1981بتاريخ  –جامعة بغداد  –التعين بمرتبة مدرس مساعد في قسم وقاية النبات كلية الزراعة  - 1
  . 25/11/1984في  6917الترقية الى مرتبة مدرس حسب االمر الجامعي  - 2
  . 20/6/1988في  5457الترقية الى مرتبة استاذ مساعد حسب االمر الجامعي  - 3
  .26/1/2002أعتبارا من  25/10/2004في  2085الترقية الى مرتبة أستاذ حسب األمر الجامعي  - 4
  

  -:التدريسات -:ثالثا

  :جامعة بغداد / كلية الزراعة  –قمت بتدريس المواد ادناه في قسم وقاية النبات 
  
  -:الدراسات األولية   - أ

  حشرات اقتصادية   - 1
  حشرات محاصيل حقلية   - 2
  )فاكهة وخضر( حشرات بستانية   - 3

  
  -:الدراسات العليا  -ب

  ) .الدكتوراه ( حشرات اقتصادية متقدم  -
 ) .طلبة الماجستير والدكتوراه ( بيئة حشرات متقدم  -

  
   -:البحوث العلمية  :رابعاً 

ث العملية والمنشورة في مجاالت علمية مختلفة داخل وخارج القطر العراقي شاركت في نشر عدد من البحو
  :وكما مبين في الجدول التالي 

  

  سنة النشر  المجلة الناشرة   عنوان البحث  ت
تاثير استخدام بعض الزيوت النباتية في   1

 مقاومة خنفساء اللوبيا الجنوبية 

Callosobruchus maculatus  

مجلة البحوث الزراعية 
) 3(والموارد المائية المجلد 

  )2(العدد 

1984  

دراسة بيئية وحياتية لحشرة حفار ساق   2
  في وسط العراق Sesamia cretica  الذرة

مجلة البحوث الزراعية 
) 3(والموارد المائية المجلد 

1984  
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  )2(العدد 
ثاثير االختالف في اصناف الباقالء على   3

االسود نمو وتكاثر وبقاء حشرة من الباقالء 
Aphis fabae  

المجلة العراقية للعلوم الزراعية 
  )1(العدد  )3(المجلد 

1985  

االعداء الحشرية على من الباقالء االسود   4
  في ابي غريب

) 17(مجلة علوم الحياة المجلد 
  )2(العدد 

1986  

التاثير االيجابي لوجود االدغال في حقول   5
الباقالء على االعداء الطبيعية لحشرة من 

  الباقالء االسود

) 17(مجلة علوم الحياة المجلد 
  )3(العدد 

1986  

 -1(التكامل في مكافحة حفار ساق الذرة   6
  )المقاومة الكيمياوية والحيوية

مجلة البحوث الزراعية 
) 5(والموارد المائية المجلد 

  )2(العدد 

1986  

 -2(التكامل في مكافحة حفار ساق الذرة   7
  )المقاومة الزراعية

ة البحوث الزراعية مجل
) 5(والموارد المائية المجلد 

  )2(العدد 

1986  
  
  
  

دراسة عن آفات العصفر في المنطقة   8
  الوسطى من العراق

مجلة البحوث الزراعية 
) 5(والموارد المائية المجلد 

  )2(العدد 

1986  

تقدير نسبة االصابة بحفار ساق الذرة لعدة   9
  اصناف من الذرة الصفراء

راقية للعلوم الزراعية المجلة الع
  )1(عدد ال) 3(المجلد 

1987  

تاثير تطبيق بعض الوسائل الزراعية على   10
  من الذرة وعالقتها باالعداء الطبيعية

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )1(العدد ) 18(المجلد 

1987  

على  الواقيةتاثير بعض المساحيق والزيوت   11
  حياتية حشرة خنفساء اللوبيا

وقاية النبات العربية  مجلة
  )2(العدد ) 5(المجلد 

1987  

تاثير العوائل النباتية المختلفة على الكثافة   12
 السكانية وعمر وانتاجية حشرة من العصفر 

Uroleucon sonchi  

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )2(العدد ) 18(المجلد 

1987  

الكثافة السكانية لحشرة من الباقالء االسود   13
  عوائلها النباتية في وسط العراقو

مجلة زراعة الرافدين المجلد 
  )3(العدد ) 20(

1988  
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تاثير شكل وحدة المعاينة على تقدير نسبة   14
  االصابة والكثافة السكانية لحفار ساق الذرة

مجلة زراعة الرافدين المجلد 
  )3(العدد ) 20(

1988  

دراسة الحساسية النسبية لبعض اصناف   15
المحلية واالجنبية لالصابة بحشرة  الباقالء

  من الباقالء االسود

مجلة وقاية النبات العربية 
  )1(العدد ) 9(المجلد 

1991  

دراسة اولية عن العالقة بين خلط االصناف   16
في الذرة الشامية وقابليتها لالصابة بحفار 

  Sesamia cretica  ساق الذرة 

مجلة وقاية النبات العربية 
  )2(عدد ال) 10(المجلد 

1992  

تاثير االختالف في درجات الحرارة والغذاء   17
على دورة حياة حشرة من الباقالء االسود  

Aphis fabae  

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )2(العدد ) 23(المجلد 

1992  

تاثير التسميد النتروجيني على حياتية حلمة   18
 Eutetranychus الشرقية الحمضيات 

orientalis  

ة ابن الهيثم للعلوم الصرفة مجل
  )1(العدد) 6(والتطبيقية المجلد 

1995  
  
  
  

التواجد السكاني لحشرة الذبابة البيضاء على   19
 Trialeurodes اشجار البرتقال 

vaporariorum  

) 6(مجلة جامعة القادسية المجلد 
  )3(العدد 

2001  

التاثير غير المباشر لمكافحة الدوباس   20
خيل على اهم آفات والحميرة على الن

  الحمضيات

مجلة الزراعة العراقية المجلد 
  )4(العدد) 4(

2001  

 دراسة بعض األوجه الحياتية للحلم   21

Tyrophagous putrescentiae  
  ومكافحتها في المختبر

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )2(العدد) 32(المجلد 

2001  

 تقويم بعض انماط اسس االبنية للوقاية من  22
 diversus االصابة بحشرة االرضة 

Microcerotermes  

مجلة  الزراعية العراقية المجلد 
  )1(العدد) 6(

2001  

دور االحياء المجهرية في تالشي  مبيد   23
) كلوريا بريفوس(تي سي % 48الكلوروفت 

  في التربة

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )3(العدد) 32(المجلد 

2001  

  2002مجلة  الزراعة العراقية المجلد رة االرضة عمر شغاالت حش  24
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Microcerotermes diversus   المعزولة
  عن المستعمرة تحت ظروف المختبر

  )1(العدد) 7(

تاثير التراكيز المنخفضة لبعض مبيدات   25
االفآت على تكوين العقد الجذرية ونمو نبات 

  الباقالء

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
  )5(لعددا) 33(المجلد 

2002  

ة المكثفة للحشرة القشرية الشرقية يالترب  26
على   Aonidiella orientalis الصفراء 

  اصناف مختلفة من البطاطا

مجلة  الزراعة العراقية المجلد 
  )5(العدد ) 133(

2002  

التذبذب السكاني للحشرة القشرية الشرقية   27
على  Aonidielln Orientalisالصفراء 

  ومكافحتها كيمياوياً ثمار النارنج

مجلة  الزراعة العراقية المجلد 
  )5(العدد) 33(

2002  

تي سي % 48ثباتية وحركة مبيد الكلورفت   28
  في التربة المعاملة) الكلور بايرفيوس(

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
34 )3 :(187 -194  

2003  

التكامل في مكافحة ذبابة ثمار القرعيات   29
Dacus ciliatus على نباتات القرعيات  

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
34 )4 :(137 -144  

2003  

تأثير بعض المبيدات الكيمياوية على حشرة   30
  -Rhaphidoخنفساء اليقطين الحمراء 

palpa foveicllis   على نباتات البطيخ
  وخيار القثاء

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
34 )4  :(125-136  

2003  

ير درجات الحرارة في حياتية الحشرة تأث  31
  القشرية الشرقية الصفراء 
Aonidiella orientalis  

عدد (مجلة الزراعة العراقية 
    15 - 8) :3( 8مجلد ) خاص

2003  

  التفضيل الغذائي لخنفساء اليقطين الحمراء   32
Rhaphidopalpa foveicolis  
  على بعض المحاصيل القرعية

عدد (مجلة الزراعة العراقية 
  95 -89) : 3( 8مجلد ) خاص

2003  

من يرقات NPVعزل وتشخيص الفيروس   33
 Spodoptera littoralisدودة ورق القطن 

   

عدد (مجلة الزراعة العراقية 
  69 -65) : 3( 8مجلد ) خاص

2003  

التواجد الموسمي لخنفساء اليقطين الحمراء   34
Rhaphidopalpa foveicolis  على

عدد (مجلة الزراعة العراقية 
  162 - 125) : 5( 34) خاص

2003  
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  من القرعيات محاصيل مختلفة
تأثير العائل النباتي على حياتية ذبابة ثمار   35

  Dacus ciliatus القرعيات
عدد (مجلة الزراعة العراقية 

   154 – 145) : 5( 34) خاص

2003  

التفضيل الغذائي للحشرة القشرية الشرقية   36
على   Aonidiella orientalisالصفراء 

  انواع الحمضيات

) : 1( 9مجلة الزراعة العراقية 
55-61     

2004  

حياتية ومكافحة البقة المبرقشة على نبات   37
  Bagrada hilarisالسلجم 

  المجلة العراقية للعلوم الزراعية 
5 )3 : (102 -106  

2004  

الوجود الموسمي للحشرة القشرية الشرقية   38
على   Aonidiella orientalisالصفراء 

  أشجار النارنج

): 2( 9مجلة الزراعة العراقية 
84-93  

2004  
  
  
  

تقييم كفاءة بعض مبيدات الحلم في مكافحة   39
  Varroa jacobsoniحلمة الفاروا 

  لمتطفلة على نحل العسل 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
35 )5 :(97- 102  

2004  

رقية الصفراء مكافحة الحشرة القشرية الش  40
Aonidiella orientalis  على أشجار

   النارنج في منطقة بغداد

) 1( 10مجلة الزراعة العراقية 
 :75 – 82  

2005  

المكافحة الكيميائية واالحياتية لحشرة ذبابة   41
  الياسمين البيضاء على الحمضيات

  2005  مجلة القادسية للعلوم الصرفة

تقويم بعض الطرائق الكيميائية   42
والمستخلصات النباتية في مكافحة الحشرة 

القشرية الشرقية الصفراء              
Aonidiella orientalis (Newest)  على

  الحمضيات 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 
37 )2 :(91-96  

2006  

حياتية خنفساء اليقطين الحمراء   43
Rhaphidopalpa fovicollis (Locus) 

 القرعياتعلى أنواع مختلفة من 

  مجلة الزراعة العراقية 
12)4 :(51 -60  

2007  

                  اول تسجيل للمفترس   44
Xylocoris flavipes (Reuter)  على

  مجلة العلوم الزراعية العراقية 
40 )1 :(120 -122  

2009  
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دودة الشمع الكبرى                     
Galleria mellonelle في العراق  

  
  

  :شراف على طلبة الدراسات العليا اال:  خامساً

  :فيما يلي اسماء الطلبة وعناوين ابحاث رسائلهم والذين درسوا وتخرجوا تحت اشرافي 

سنة   عنوان البحث  الشهادة  اسم الطالب

  التخرج

  دراسات بيئية وحياتية لحشرة ذبابة الثمار القرعيات   دكتوراه  حسن سليمان احمد - 1
Dacus ciliatus (Loew) ض طرق مكافحتهاوبع  

ايلول 
2000  

دراسات بيئية وحياتية حول الحشرة القشرية الصفراء   ماجستير  أمل نادر خضير  - 2
Aoinidiella orientalis  على الحمضيات في وسط

  العراق

تشرين 
أول 
2000  

دراسات بيئية وحياتية لخنفساء القرعيات الحمراء   ماجستير  أزهر حميد فرج دبي - 3
Rhaphidopalpa fovecolis  وبعض الطرق في
  مكافحتها

ايلول 
2001  

 Spodopteraحياتية وبيئية دورة ورق القطن   ماجستير  سهى كاظم جعفر - 4

littoralis (Boised)  على نباتات العائلة الباذنجانية
  وبعض الطرق في مكافحتها

تشرين 
أول 
2002  

اء دراسات في ذبابة الياسمين البيض  ماجستير  عبد  نداء سعود - 5  

Aleuroclava jasmini   وبعض على الحمضيات
  طرق مكافحتها

حزيران 
2004  

المسببات المرضية ومنظمات النمو تقويم كفاءة بعض   دكتوراه   الصالحي عبد العزيز نمع - 6
الحشرية في مكافحة حشرة األرضة 

ilv.)(S diversus Microceretermes   

2006  

 دراسات حول أستخدام البكتريا   ماجستير  محمدحقي اسماعيل  - 7
Bacillus thuringenesis   في مكافحة دودة الشمع

  وتأثيرها على نحل العسل   fellariaالبكري 

2007  



www.iraqi-datepalms.net 2009 
 

المتكاملة لمكافحة حشرة  اإلدارةتقييم بعض وسائل   دكتوراه  زهراء عبد المعطي  - 8
الحمضيات                        أوراقحفار 

Phyllocnistis citrella Stainton 

2007  

دراسات حياتية لحشرة ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط   ماجستير  رغد خلف ابراهيم الجبوري - 9
Ceratitis capitata (Weidmann)  على

  الحمضيات وتقييم بعض طرق مكافحتها

  

 

  :عضوية لجان مناقشة الدراسات العليا :  سادساً

  :طلبة الماجستير والدكتوراه وكما يلي  لقد شاركت في العديد من لجان مناقشة

رقم وتاريخ االمر   عنوان االطروحة  الشهادة  اسم الطالب

  االداري

دراسة تشخيصية وبيئية ألنواع عث التمور   دكتوراه  فاضل عباس قادر - 1
واستخدام تقنية  Ephestiaالتابعة للجنس 

  العقم الموروث ألهم أنواعها

  12/1/1998في  19

  في 301  التكامل في مكافحة الذبابة البيضاء  دكتوراه  ن سعيدنسرين ذنو - 2
 29/3/1998  

تغذية طوائف نحل العسل ببعض بدائل   دكتوراه  عايد نعمة عويد - 3
  حبوب اللقاح

  في 206
 19/11/1998  

دراسات بيئية وحياتية على حفار اوراق   ماجستير  وسام علي احمد - 4
مع  Lariomyza bryonaeaالطماطة

  بعض طرق المكافحة للسيطرة عليهااختبار 

  في 1324
 12/9/1998  

  3/3/1998في  306  امتحان شامل  دكتوراه  محمد زيدان خلف - 5

  في 385  امتحان شامل  دكتوراه  نبيل عبد القادر مولود - 6
 11/4/1999  

تقييم استخدام عدة معايير في تحديد حساسية   ماجستير  صالح الدين عبد القادر - 7
تفاح لالصابة بحشرة من بعض اصناف ال

  التفاح القطني

  في 3/7/1156
 24/4/1999  

تأثير نوع العائل الغذائي في بعض الصفات   ماجستير  ابراهيم عبد اهللا حسن - 8
  البيئية والحياتية لخنفساء الفاصوليا

  في 3/7/4207
 4/12/1999  
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قي التكامل في مكافحة الزنبور األحمر الشر  ماجستير  عزي هبة اهللا علي - 9
  كآفة خطرة على طوائف نحل العسل

  في 2644
 24/8/2000  

التفضيل العائلي وبيئية ومكافحة ذبابة ثمار   دكتوراه  حسن سليمان احمد -10
  القرعيات

  في 2669
 28/8/2000  

  أمل نادر خضر -11
  

  

  

  ماجستير
  

  

  

دراسة بيئية حياتية حول الحشرة القشرية 
  الصفراء على الحمضيات

  

    

  في 2794
 10/9/2000  

محمد عبد الجليل  -12
  محمود

دراسة مرض تعفن الحضنة األوربي على   دكتوراه
نحل العسل ومكافحته باستخدام المستخلصات 

  النباتية

  في 2972
 2/10/2000  

تطور ظاهرة المقاومة لمبيد   ماجستير  رجب عوض صالح -13
Bromopropylate في الحلم ذي البقعتين  

  في 1325
 15/7/2001  

دراسات حياتية وبيئية لخنفساء القرعيات   ماجستير  أزهر حميد فرج دبي -14
  الحمراء وبعض الطرق في مكافحتها

في  1606
11/8/2001  

تماضر مروان عبد  -15
  الجبار

تأثير نباتات اليوكالبتوس في حياتية دودة   ماجستير
  Galleria mellonellaالشمع الكبرى 

  في 1642
 15/8/2001  

حياتية وبيئية ومكافحة عثة المالبس الناسجة   ماجستير  ان مانعابتسام حمد -16
Tineola bisselliela  

  في 2015
 9/10/2001  

حياتية وبيئية دودة ورق القطن   ماجستير  سهى كاظم جعفر -17
Spodoptera littoralis  

  في 2642
 2/12/2001  

ناصر حميد محمد . 18
  الدوسري

التبغ البيضاء دراسة تواجد وانتشار ذبابة   ماجستير
Bemisia tabaci   في محافظ البصرة

  ومقارنة استخدام بعض المبيدات في مكافحتها

  في  3/7/771
 20/3/2002  

  في 2034  امتحان شامل  دكتوراه  مكي حميد عبد علي. 19
 7/9/2002  

    امتحان شامل  دكتوراه  معن عبدالعزيز. 20

ية على دودة السمسم  دراسات حياتية وبيئ  ماجستير  عامر جاسم عبود. 21
Antigaster catalannalis    وحساسية

  في 657
 18/8/2003  
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  بعض اصناف السمسم لالصابة بها

بعض اوجه المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار   ماجستير  احمد جاسم محمد. 22
  Decus ciliatusالقرعيات 

  في/ 29
 5/1/2003  

  في 2044  ا/034ن 01/.  دكتوراه  زهراء عبد المعطي. 23
 25/5/2003  

  

م وتاريخ االمر رق  عنوان األطروحة  الشهادة  أسم الطالب

  االداري

فداء مسعود عبد . 24
  الشحري

دراسات في ذبابة الياسمين البيضاء   ماجستير
Aleuraclava jasmini   على الحمضيات

  . وبعض طرائق مكافحتها

  في 2237
 21/6/2004  

قتصادية وبيئية على حشرة حبرة دراسات ا  ماجستير  خميس عبود عليوي. 25
النخيل في وسط العراق وبعض طرائق 

  مكافحتها

  في 2269
3/7/2004  

دراسات بيئية واقتصادية للديدان السكلية   دكتوراه  عزي هبةاهللا علي . 26
Agreiotes spp   على محصول البطاطا في

  وسط العراق

  في 29335
14/10/2004  

لتأثيرات الحيوية ألربعة منظمات نمو ا  دكتوراه  جواد كاظم الربيعي . 27
 Aphisحشرية في حشرة من الباقالء األسود 

fabae وبعض غذائها الحيوي  

في  900
23/5/2005  

في  107  أمتحان شامل  دكتوراه  أحمد محمد طارق . 28
15/1/2006  

في  816  دراسة تطبيقية للحشرة   دكتوراه   أيمان محمد. 29
20/5/2006  

في  1094  أمتحان شامل  دكتوراه  ويسامي الده.     30
25/6/2006  

تأثير بعض منظمات النمو الحشرية في تثبيط   دكتوراه  رافد عباس عيسى. 31
  القابلية التكاثر البعوض الكيوكسل 

في  1127
5/8/2006  

  8/5/2006في  733تقييم كفاءة بعض المسببات المرضية   دكتوراه  معن عبد العزيز شفيق.32
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حشرة  ومنظمات النمو الحشرية في مكافحة
  األرضة

العالقة بين تاثير استعمال المبيدات الحشرية   دكتوراه  خولة طه النعيمي.33
Neonicotiniods وفرضية التحفيز الدقيق 

على حياتية الحلم ذي البقعتين على محصول 
  القطن

في  162
10/2/2007  

ة المتكاملة دراسة تقييم بعض وسائل اإلدار  دكتوراه  زهراء عبد المعطي.34
  لمكافحة حشرة حفار أوراق الحمضيات

في  184
18/2/2007  

تقييم كفاءة بعض طرق المكافحة في السيطرة   ماجستير  حقي اسماعيل داوي.35
  على دودة الشمع الكبرى

  1/8/2007في  894

استعمال وسائل تقليدية وعصرية لمكافحة   دكتوراه  احمد محمد طارق.36
  ذبابة الياسمين البيضاء 

في  1127
30/9/2007  

تأثير بعض عناصر اإلدارة المتكاملة في   دكتوراه  سنداب سامي جاسم.37
السيطرة على الحلم ذي البقعتين الذي يصيب 

  محصول القطن

في  2156
26/10/2008  

استعمال المستخلصات النباتية في التغذية   دكتوراه  كميلة ورد شاهر.38
لمعالجة مرض تعفن الحضنة االوربي 

تسبب عن البكتريا                الم
Melissocnoc pluton 

في  2527
21/12/2008  

  18/1/2009في  60  امتحان شامل   دكتوراه  وسام علي احمد.39

في  456  امتحان شامل   دكتوراه  جاسم خلف محمد.40
15/3/2009  

في  397  امتحان شامل   دكتوراه  سميرة عودة خليوي .41
17/4/2009  

 

  :ؤتمرات العلمية الم:  سابعاًً

  .1987نيسان  23-21. الموصل –المؤتمر العلمي التاسع لجمعية علوم الحياة العراقية  - 1

 .2000تشرين الثاني  21- 20. بغداد  –المؤتمر العلمي القطري األول لوقاية المزروعات  - 2
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 .2000كانون األول  17- 15. بغداد  –المؤتمر العلمي القطري الثاني لوقاية المزروعات  - 3

 . 2006تشرين الثاني  23- 19. سوريا  -لمؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النباتا - 4

 . 2007 األولتشرين  21- 19.بغداد  –المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية  - 5

 . 2009تشرين الثاني  22- 20. بغداد  –المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية  - 6

 .2009نيسان  30-29. بابل  –بل المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة با - 7

  . 2009تشرين األول  30-28لبنان  -بي العاشر لعلوم وقاية النباترالمؤتمر الع - 8

  

  :النشاطات العلمية األخرى : ثامناً 

 –جامعة بغداد وتدرجت في المراتب العلمية مدرس مساعد / كلية الزراعة /العمل في قسم وقاية النبات  -1
  ستاذأ -استاذ مساعد –مدرس 

  .العمل في اللجان العلمية ولجان الدراسات العليا في القسم ولعدة سنوات -2
االشتراك ولعدة مرات في إلقاء المحاضرات والندوات العلمية للمختصين عن الحشرات االقتصادية  - 3

  .المهمة وتربية النحل ومكافحة حشرة األرضة في دورات أعدتها الجامعة ووزارة الزراعة
  .ك في مؤتمرات علمية داخل وخارج القطراالشترا - 4
تقويم البحوث العلمية للنشر في مجالت علمية مختلفة ضمن جامعة بغداد والجامعـات االخـرى ووزارة    -5

  .الزراعة
  .االشراف على التدريب الصيفي ومشاريع التخرج للطلبة ولعدة سنوات -6
  .االشراف على منحل كلية الزراعة والقيام بتربية النحل -7
  .عضو في اللجان المركزية المتخصصة لمكافحة حشرة الدوباس والحميرة على النخيل في العراق -8
  .ادارة مكتب متخصص لمكافحة حشرة االرضة والحشرات االقتصادية والمنزلية وادارة المناحل - 9

  .عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقية وبدرجة رئيس استشاريين -10
  معية علوم الحياة العراقيةعضو في ج -11
  .عضو في جمعية وقاية النبات العربية -12
  .عضو في لجنة الموسوعة العلمية الزراعية في العراق -13
  . ومستمر 2003من ) استشاري مكافحة االرضة(عضو المكتب االستشاري الزراعي العراقي  -14
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  :التشكرات والتقديرات :  تاسعاً

  :امر الشكر والتقدير نتيجة ألعمالي المتميزة وكما يلي لقد حصلت على العديد من أو

  الجهة المانحة  السبب  رقم اإلداري وتاريخه  ت
  بغداد/عمادة كلية الزراعة   انجاح مشروع السوق الخيري  14/4/1982في  34581  1
  بغداد/عمادة كلية الزراعة   االشراف الناجح للتدريب الصيفي للطلبة  10/8/1982في  753  2
الجهود المتميزة في القيام بنشاطات اجتماعية   16/4/1983في  2284  3

  مختلفة
  بغداد/عمادة كلية الزراعة 

الجهود القيمة في اللجنة االمتحانية في قسم   28/5/1984في  4624  4
  الوقاية

  بغداد/عمادة كلية الزراعة 

  بغداد/مادة كلية الزراعة ع  الجهود المتميزة المبذولة في اللجنة االمتحانية  1/3/1986في  1095  5
  بغداد/عمادة كلية الزراعة   الحصول على درجة جيد جداً في األداء العلمي  19/1/1988في  75/س  6
  بغداد/عمادة كلية الزراعة   الحصول على درجة امتياز في األداء العلمي  3/2/1992في  99/س  7
  رئيس جامعة بغداد  بعالمساهمة في انجاح المعرض الزراعي الرا  6/7/1992في  368  8
  بغداد/عمادة كلية الزراعة   المساهمة الجادة في امتحانات الطلبة  23/10/1991في  3623  9
  رئيس جامعة بغداد  المساهمة الجادة في انجاح مهام اللجنة االمتحانية  18/8/1991في  7813  10
  زير الزراعةو  المساهمة في انجاح مكافحة الدوباس في القطر  25/6/1994في  10955  11
ــة    المساهمة في انجاح ندوة حول مكافحة االرضة  3/8/1999في  2094  12 ــة لوقاي ــة العام الهيئ

  المزروعات
الجهود المتميزة في االرتقاء بالتحصيل العلمي   15/11/1999في  37721  13

  للطلبة
  ديوان رئاسة الجمهورية

  كلية الزراعة  االدارة الجيدة للقاعات االمتحانية  27/1/2001في  373  14
  رئيس جامعة بغداد  المساهمة الجادة في التدريس ومتابعة الطلبة  4/2:2000في  265  15
  رئيس جامعة بغداد  الجهود الجادة في متابعة الطلبة علمياً  5/11/2000في  18534  16
النتائج الباهرة في القضاء على حشرة االرضة   25/11/2000في  357  17

  والعباسيةفي الروضتين الحسينية 
  محافظ كربالء

الجهود المبذولة في المعايشة الميدانية في القاء   1/9/2001في  3465  18
المحاضرات النظرية والعملية في مجال وقاية 

  النبات

ــة   ــة لوقاي ــة العام الهيئ
  المزروعات
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  الجهة المانحة  السبب  رقم اإلداري وتاريخه  ت
  في  1189. 19   19

16/5/2002   
ة النجاح المؤتمر العلمي القطري الجهود المبذول

  الثاني لوقاية المزروعات 
  عمادة كلية الزراعة 

  في 17061  20
 3/9/2003   

الجهود االستثنائية في اللجنة االمتحانية المركزية 
  في كلية الزراعة 

  عمادة كلية الزراعة

 

  االعمال االدارية:  عاشراً

  .مسؤول متحف الحشرات في قسم وقاية النبات - 1
  .مسؤولية االشراف على مختبرات الحشرات في قسم وقاية النبات -2
  .عضو في اللجان االمتحانية السنوية في القسم ولعد سنوات -3
  .مسؤولية دورات التعليم المستمر في القسم - 4
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