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 الذاتيةالسيرة 

 
  العاني إبراهيملؤي قحطان خلف            :        الكامل االسم 

   1978 -8 -22 \بغداد            :محل وتاريخ الوالدة 
  luaay_kalani@yahoo.com          :  البريد االلكتروني 

  أعزب           : الحالة االجتماعية 
  جامعة بغداد –كلية الزراعة  –سم وقاية النبات ق  :         العنوان             

  العراق -الجادرية  – 47160      :    البريد      صندوق 

  
  :الشهادات الحاصل عليها 

  . 2000 - 1996)  وقاية النبات ( بكلوريوس علوم زراعية •

  .  2004 – 2002) َحَلْم اقتصادي(وقاية نبات  علوم زراعية  ماجستير •
  

  :لماجستيرعنوان رسالة ا 
  

متعدد العوائل   Polyphagotarsonemus latus (Bank)الرسغ الشعري  الَحَلْم ذي وحياتية بيئيةدراسة " 

Acari:Tarsonemidae   على البطاطا في وسط العراق"  
  

  يموزارة التعلــ –جامعــة بغــداد  –كليــة الزراعــة  –قســم وقايــة النبــات  -كــارولوجي مختبــر األ  : مكــان العمــل الحــالي 
  .والبحث العلمي العالي                             

               
   :اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه 

  .2005 -5 -3 مدرس مساعد في -
  .2008 – 5 – 3مدرس في  -

  

 2002 – 2000  :العمل والخبرات •

  .ختلطةمساهمة م  -الشركة العراقية إلنتاج البذور –النهروان  –مزرعة البيوت الزجاجية  -
  .مساهمة مختلطة –الشركة العراقية إلنتاج البذور  –غريب  أبو –معمل تنقية البذور  -

  
 :الدورات المشارك بها •

المركــز القــومي  -مكتــب الخدمــة العلميــة واالستشــارية للحاســوب والمعلوماتيــة (  كترونيــةلالحاســبة اال .1
  .)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  – لكترونيةاالللحاسبات 

رئاســة جامعــة  –مركــز التطــوير والتعلــيم المســتمر الجــامعي ( للتدريســيين الجــدد ) 41( اللغــة العربيــة .2
  ).وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –بغداد 
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 -رئاســة جامعــة بغــداد –مركــز التطــوير والتعلــيم المســتمر( للتدريســيين الجــدد ) 67(التأهيــل التربــوي  .3
 ).ث العلمي وزارة التعليم العالي والبح

 .منظومة القبول االلكترونية للدراسات العليا .4
 جامعـة بغـداد – كليـة التربيـة – المركز الخامس المتحـان الكفـاءة باللغـة االنكليزيـة( اللغة االنكليزية  .5

 .)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –
 ).يئية للعلوم الب Bayerشركة باير ( مبيدات الصحة العامة وعالقتها بالبيئة  .6
 .بين العائل والممرض التأثراستخدام التقانات الجزيئية لدراسة  .7
مركـز الحاسـبة االلكترونيـة  -المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات( دورة الترقيات العلمية  .8

 ).جامعة بغداد  –
 المركــــز الــــدولي –حلــــب  –ســــوريا   لممرضــــة للحشــــرات فــــي ادارة االفــــات اســــتخدام الفطريــــات ا .9

 .2008ايكاردا، اب  –للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
جامعــة واليــة واشــنطن  –واليــة واشــنطن  –الواليــات المتحــدة االمريكيــة   زراعــة االراضــي الجافــة  .10

 .2009تموز  17 –حزيران  6للفترة من  –بولمان 
  ).د جامعة بغدا –مركز التطوير والتعليم المستمر ( التوفل  –اللغة االنكليزية  .11

  

 :حضور المؤتمرات •

 \ كليـة الزراعـة –جامعـة بغـداد  \األفـاق المسـتقبلية لتطـوير المكننـة الزراعيـة -الندوة العلمية األولـى  .1
2006.  

 .2006 \ )دمشق  –سورية (  المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات .2
 .2007 \)  األردنعمان ـ ( السادس  األردنيالمؤتمر العلمي الزراعي  .3
 .2007 \ )العراق  –وزارة الزراعة ( العلمي السادس للبحوث الزراعية  مؤتمرال .4
 .2008 \ )القاهرة –مصر(لمكافحة البيولوجية لالفات المؤتمر العربي الثاني لتطبيقات ا .5
 .2009 \) الالذقية  -سورية ( المؤتمر االول لإلدارة المتكاملة لألفات الزراعية  .6
 .2009 \) العراق  –وزارة الزراعة ( ث الزراعية المؤتمر العلمي السابع للبحو  .7
 .2009 \) بيروت  –لبنان ( المؤتمر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات  .8
 .2009 \جامعة بغداد  –كلية الزراعة  الندوة العلمية األولى ألبحاث النخيل والتمور .9
جامعة  –هورها كلية الزراعة الندوة العلمية األولى عن واقع زراعة الحمضيات في العراق وأسباب تد .10

 .2010 \بغداد 
التكامـل العربـي فـي مجـال " المؤتمر الفني الدوري الثامن عشر إلتحـاد المهندسـين الـزراعيين العـرب  .11

 .2010 \تونس " من الغذائي تطوير التعليم الزراعي وأثره في تحقيق األ
فـي  Tuta absoluta (Meyrick,1917)النـدوة العلميـة التخصصـية لحشـرة حفـار اوراق الطماطـة  .12

 .2010 \وزارة الزراعة العراقية . العراق
 \) العــراق  –بغــداد ( جامعــة النهــرين  –مركــز بحــوث التقنيــات اإلحيائيــة  \المــؤتمر العلمــي الثــاني  .13

2010. 
 .2011مايس  10بغداد ،  –، العراق  USAIDانماء،  منتدىمستقبل انتاج الماشية في العراق، "  .14
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 .2011، مايس ، ة العلمي الخامس لالبداعات الشبابيةمهرجان السياد .15
 

   :البحوث المنشورة •

الشعري  التفضيل الغذائي للَحَلْم ذو الرسغ . العاني، لؤي قحطان؛ ابراهيم جدوع الجبوري .1
Polyphagotarsonemus latus (Banks) من البطاطا  أصناف ألربعةSolanum 

tuberosum L. المؤتمر العلمي  .بعض مبيدات الحلم لمكافحتهِ  في وسط العراق وتقييم كفاءة
دد ع، ال12 المجلد ،)خاص ددع(ةيرة الزراعة، مجلة الزراعة العراقوزا –السادس للبحوث الزراعية 

   .122 – 118: ص، 2007, 3
بعض معايير النمو واإلنتاجية لمحصـول البطاطـا بعـد الـرش . حسين، وفاء علي؛ لؤي قحطان خلف .2

 العلــوم، المجلــد الحــادي عشــر، –مجلــة جامعــة النهــرين  .ن محلــول خميــرة الخبــزبتراكيــز مختلفــة مــ
 .37 – 33: ، ص2008نيسان  ،العدد االول

تــأثير المستخلصــات النباتيــة الخــام لنبــات . العــاني، نبيــل خلــف؛ لــؤي قحطــان العــاني؛ اســماء َكــاطع .3
 Polyphagotarsonemus latusالســـبحبح علـــى الَحَلـــْم ذو الرســـغ الشـــعري متعـــدد العوائـــل 

(Banks) المجلـد الثـاني، العـدد . مجلـة مركـز بحـوث التقنيـات االحيائيـة. خارج وداخل الجسم الحي
 .18 – 12: ، ص2008االول، 

دراســة حقليــة حــول تــأثير الفطــر . العبيــدي، شــيماء حميــد؛ لــؤي قحطــان العــاني؛ وفــاء علــي حســين .4
Beauveria bassiana ( Bals.) Vuil.  فـي دودة ورق القطـنSpodoptera littoralis ( 

Boisd. ) المجلـد الثـاني، العـدد االول، . مجلة مركز بحوث التقنيـات االحيائيـة. على نبات البطاطا
 .32 – 24: ، ص2008

تــأثير الــرش بمحلــول خميــرة الخبــز الجافــة فــي كثافــة الَحَلــْم ذو الرســغ الشــعري . العــاني، لــؤي قحطــان .5
Polyphagotarsonemus latus (Banks) مجلـة مركـز بحـوث التقنيـات . على نباتات البطاطـا

 .23 – 17: ، ص2008المجلد الثاني، العدد االول، . االحيائية
تــأثير درجــات الحــرارة المختلفــة فــي حياتيــة الَحَلــْم ذو . العــاني، لــؤي قحطــان؛ ابــراهيم جــدوع الجبــوري .6

مجلـة وقايـة النبـات . علـى البطاطـا  Polyphagotarsonemus latus (Banks)الرسغ الشـعري 
 .101 – 95: ، ص2008، 2، العدد 26مجلد . العربية

تــــأثير الــــرش بالســــماد الــــورقي . العبيــــدي، شــــيماء حميــــد؛ وفــــاء علــــي حســــين؛ لــــؤي قحطــــان العــــاني .7
Nabata–LTB   ـــْم ذو الرســـغ الشـــعري  Polyphagotarsonemus latusفـــي كثافـــة الَحَل

(Banks) 104: ، ص2009، 3، العـدد 14مجلـد . مجلـة الزراعـة العراقيـة. اطـاعلى نباتـات البط 
– 109. 
مجلـة اتحـاد المهندسـين الـزراعيين . الجامعة ودورها في تطوير الواقـع الزراعـي. العاني، لؤي قحطان .8

 .6-1: ص. 2010ايار، . العرب 
ـــالَحَلْم ذي البقعتـــين. العـــاني، لـــؤي قحطـــان .9 مجلـــة العلـــوم . حساســـية اصـــناف مـــن الرقـــي لالصـــابة ب

 .2010،  91 – 86): 4( 41. الزراعية العراقية
ـــاطع .10 ـــؤي قحطـــان؛ شـــيماء حميـــد العبيـــدي؛ اســـماء َك ـــة . العـــاني، ل ـــْم ذو الرســـغ المكافحـــة الحيوي للَحَل

 Beauveriaباســـتعمال الفطـــر  Polyphagotarsonemus latus (Banks)الشـــعري 
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bassiana (Bals.) Vuill 14العلـوم، المجلـد  –جامعـة النهـرين مجلـة . علـى نباتـات الطماطـة ،
 .50 – 46: ، ص2011العدد االول، اذار 

تــــأثير . النعيمــــي، خولــــة طــــه؛ عمــــر خليــــل الــــدوري؛ لــــؤي قحطــــان خلــــف؛ ذو الفقــــار ليــــث عزالــــدين .11
  المستخلصـــــــــــــــــــــــــات المائيـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــبعض النباتـــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــــي الَحَلـــــــــــــــــــــــــْم ذي البقعتـــــــــــــــــــــــــين

 Tetranychus urticae Koch ( Acariformes:Tetranychidae) .  مجلـة العلـوم الزراعيـة
 .2011، 117 – 111): 1(42. العراقية

 Beauveria bassiana (Bals.) Vuillحقليـة حـول تـاثير الفطـر  دراسـات. العـاني، لـؤي قحطـان .12
مجلـة جامعـة . علـى محصـول البطاطـا  Tetranychus urticae Kochفـي الَحَلـْم ذي البقعتـين 

 .2011، 223 -217): 1(9. االنبار
  

 :البحوث المقبولة للنشر •

االختبـار الحيـوي  سـتخداما. الجبوري؛ ابراهيم جدوع؛ رجب عيضة صالح جميدة؛ لـؤي قحطـان العـاني. 1
  لتحديــــــــــــــــد كفــــــــــــــــاءة مجموعــــــــــــــــة مختــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن مبيــــــــــــــــدات الَحَلــــــــــــــــْم ضــــــــــــــــد أنــــــــــــــــاث الَحَلــــــــــــــــْم ذي   

 .على نباتات القطن  Tetranychus urticae Kochالبقعتين     
 

 :عضوية اللجان  •

 .2005 – 2004تخرج طالب كلية الزراعة لسنة على  اإلشرافنة لج .1
 . Internetجامعة بغداد على الشبكة المعلوماتية  -لجنة نشر وتحديث موقع كلية الزراعة .2
 .جامعة بغداد -لجنة القبول للدراسات العليا في كلية الزراعة .3
– 2007االلكترونيـــة لســـنة لجنـــة ادخـــال المعلومـــات لطـــالب الدراســـات العليـــا الـــى منظومـــة القبـــول  .4

2008. 
  .لجنة إصدار مجلة كلية الزراعة اإلخبارية .5
-2008لجنـــة ادخـــال المعلومـــات لطـــالب الدراســـات العليـــا الـــى منظومـــة القبـــول االلكترونيـــة لســـنة  .6

2009 . 
 – 2009لجنـــة ادخـــال المعلومـــات لطـــالب الدراســـات العليـــا الـــى منظومـــة القبـــول االلكترونيـــة لســـنة  .7

2010. 
 .2010، 2009لسنة  المكافحة دمشتريات موالجنة  .8
 ".تدهورها  وأسباب...... واقع زراعة الحمضيات في العراق " لجنة اإلعداد للندوة العلمية  .9
 – 2010منظومـــة القبـــول االلكترونيـــة لســـنة  إلـــىالمعلومـــات لطـــالب الدراســـات العليـــا  إدخـــاللجنـــة  .10

2011. 
  .سموم الفطرية ومخاطرها البيئيةلل األولىاللجنة التحضيرية للندوة القطرية  .11

 

 :كتب الشكر والتقدير •

 .2006 -12 -24 بتاريخ 29419 العدد/  من السيد رئيس جامعة بغداد .1
 .2006 -8 -22  بتاريخ 19932العدد  /اد للشؤون العلميةمن السيد مساعد رئيس جامعة بغد .2
 .2008 -9 -11 تاريخب 21949العدد  /من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية  .3



www.iraqi-datepalms.net 2011 
 

 5

 .2008-10-12 بتاريخ 24635العدد  /من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية  .4
  .2005 -7 -12 م بتاريخ 351العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .5
  .2005 -10 -26م بتاريخ  519العدد  /جامعة بغداد  -د كلية الزراعةمن السيد عمي .6
 .2006 -10 -3 م بتاريخ 557 العدد /داد غجامعة ب -راعةد عميد كلية الز من السي .7
 .2007 -12 -9 م بتاريخ 521العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .8
 .2009 – 3-11 م بتاريخ 104العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .9
 .2010-1-3 بتاريخ 18العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .10
 .2010-1-7 م بتاريخ  10العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .11
 .2010-1-11 بتاريخ 12العدد  /من السيد نقيب المهندسين الزراعيين  .12
 .2010-5-16 م بتاريخ 184العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .13
 .2010-6-6 م بتاريخ 205 العدد /جامعة بغداد  -اعةمن السيد عميد كلية الزر  .14
 .2010 – 9- 29 بتاريخ 2010/أ / 19العدد  /من السيد نقيب المهندسين الزراعيين  .15
 .2010 -10-3 م بتاريخ 407العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .16
 .2010 -11-4 م بتاريخ 455العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .17
 .2011-1-17 م بتاريخ 20العدد  /جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .18
 .2011-4-20م بتاريخ  170العدد / جامعة بغداد  -من السيد عميد كلية الزراعة .19

 
 :إليهاالجمعيات والنقابات المنتمي  •

  ).العراق ( نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين  .1
 ).لبنان ( وقاية النبات الجمعية العربية ل .2
  ).العراق ( الجمعية العراقية لوقاية النبات  .3


