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 السيرة الذاتية والعلمية
 

  الدكتور وائل عبدالوهاب غائب: االسم 
  

  WAEL ABDULWAHAB  GHAEB: االسم في  جواز السفر 
  

  22.2.1946العراق : تاريخ الميالد 
  

  .المتحدة  جامعة مانجستر في المملكة/ مكافحة حيوية / دكتوراه في الحشرات االقتصادية : الشهادة 

  .ر زراعي خبي:  العمل الحالي

  .تابريكت ، سال ، المملكة المغربية ، 2إقامة  صفاء  ،29، عمارة 6شقة :  العنوان الحالي

 wban99@ yahoo.com :  البريد االلكتروني

   00212653033902         :تلفــون

  1993-1998   :الوظائف  -1

المملكة األردنية /عمان والزراعية ،  يطريةشركة الهالل الخصيب إلنتاج األدوية الب/نائب المدير العام : 1998-1994

  .الهاشمية

.الجمهورية العراقية –وزارة الزراعة  /الهيئة العامة للبحوث الزراعية /مدير قسم بحوث وقاية المزروعات :    1992- 1990     
 

.اقية الجمهورية العر  /وزارة الزراعة / مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات :     1990-1989  

 

 .وزارة الزراعة / مهندس زراعي قسم بحوث وقاية المزروعات :     1989-1984

  البحوث المنشورة باللغة العربية.(مختلفة من الحشرات في العراق  للقيام بإجراء بحوث حقلية ومختبرية حول بيئة بايولوجية ألنواع

 .)واالنجليزية
  

   بايولوجيا  وقدمت أطروحة بعنوان  ادة الدكتوراه من جامعة مانجسترزمالة دراسية للحصول على شه:    1979 -1983

 .الذي يتطفل على حشرة المن   Apelinus abdominalis  وايكولوجيا                    

 

 الجمهورية العراقية   –الزراعة  وزارة/العامة لوقاية المزروعات  الهيئة/ مدير قسم الحشرت :      1979-1978

 

: جامعة بغداد ، وتقديم أطروحة بعنوان   كلية الزراعة/إجازة دراسية للحصول على إجازة الماجستير :      1978-1976

 مفصلية 

   .األرجل في الجت ،الكثافات العددية والعالقات المتداخلة فيما بينها                      

 

.الجمهورية العراقية  وزارة/ المزروعات الهيئة العامة لوقاية / مدير قسم الحشرات :     1975 -1976  
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. الجمهورية العراقية   -وزارة الزراعة / المزروعاتالهيئة العامة لوقاية /قسم الحشرات /معاون مهندس زراعي :      1975-1970

.تاريخ حياة ومكافحة أنواع مختلفة من الحشرات اإلقتصادية في العراقن إجراء بحوث ودراسات ع  

 
 

  :ات العلمية النشاط - 2
 

 :عضو  فعال في لجان حكومية عالية المستوى وهي 
  

  .عضو اللجنة العليا لحماية وتحسين البيئة في العراق  -1

  .في العراق  والكيماوية   عضو اللجنة العليا الدائمة  للسيطرة على تداول المواد البايولوجيا  -2

  .العراق /  بغدادعضو لجنة  حماية وتحسين البيئة في محافظة   -3

  العراق/وزارة الصناعة / عضو اللجنة الوطنية للمبيدات في العراق  -4

 .العراق / الزراعة  وزارة/عضو اللجنة الوطنية لتسجيل وتداول البذور الزراعية في العراق  -5

  .العراق - وزارة التخطيط/عضو اللجنة المختصة بدراسة  بقايا المبيدات في العراق   -6

 

 .واستشاري لدوائر الحكومة المختلفة في مجال المبيدات الكيماوية واستعماالتها وتسجيلها خبير  -* 
  

/ جامعة بغداد –القتصادية والمبيدات في كلية الزراعة  محاضر في موضوع المكافحة الحيوية لالفات الزراعية  والحشرات  -* 

 وث المالريا التابع لمنظمة الصحةوالمعهد االقليمي لبحالعراق ،/ ب العليا وكذلك في المعهد الزراعي العالي في أبو غري الدراسات

  .العراق /بغداد   العالمية
 

في مجال  عديدة على مستوى العراق والعالم خبرة طويلة في استعمال المبيدات في العراق ومشارك في لقاءات وندوات   -*  

  .المزروعات  وقاية 

 
 

  :الشهادات العلمية  -3
  

B.SC . 1 –1969عام  وقاية المزروعات/جامعة بغداد –من كلية الزراعة  شهادة الباكلوريوس  .  
  

  .M.SCشهادة الماجستير    -2
  

  .  1978عام   وقاية المزروعات/جامعة بغداد  –من كلية الزراعة 

  

 .1983المملكة المتحدة عام /من جامعة مانجستر  .PH.D  شهادة الدكتوراه    -3
 

  1975جزر الهند الغربية /ترينداد/من معهد الكمنولت للمكافحة الحيوية  شهادة تدريبية -4
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  :المؤتمرات واالجتماعات خارج العراق -4
  

  . 1979المغرب /، الرباط  )   EPPO(   ات لمنطقة البحراألبيض المتوسط  مؤتمر وقاية المزروع -1

  . 1978 جمهورية مصر العربية/ ، القاهرة )  NRC( المؤتمر الرابع لوقاية المزروعات -2

  . 1984/جمهورية مصر العربية /المؤتمر العربي الثالث للبستنة - 3

  .1989المملكة المتحدة /لوقاية المزروعات    Brightonمؤتمر برايتن   -4

  . 1979أمريكا /واشنطن /المؤتمر األمريكي العاشر لوقاية المزروعات  -5

  .1989مصر العربية  جمهورية/ جامعة قناة السويس / آلفات وأمراض الفاكهة والخضراوات  المؤتمر الثالث -6

  . 1990تونس /مؤتمر حول الجراد الصحراوي والبيئة  -7

  . 1989قبرص /نيقوسيا/الحلقة الثالثة )  FAO(االجتماع اإلقليمي لوقاية المزروعات  -8

  .1990جمهورية مصر /، القاهرة  )FAO(، )  17الحلقة( في الشرق األدنى  االجتماع اإلقليمي لمكافحة الجراد الصحراوي -9

  .1992مسقط  ، عمان    FAO   / دورة لمدة اسبوعين عن المسح البايولوجي وٕادارة حمالت المكافحة للجراد الصحراوي - 10

 
  

  :المؤتمرات العلمية داخل العراق  -5
  

  . 1975العراق /د بغدا/المؤتمر الدولي الثالث للتمور والنخيل  -1

  . 1975بغداد /المؤتمر العلمي الثاني لمؤسسة البحث العلمي  -2

 . 1979بغداد /البحث العلمي  ِمسسة/المؤتمر الزراعي لبحوث اإلنتاج النباتي  -3

  . 1983المؤتمر األول للهيئة العامة للبحوث الزراعية  التطبيقية  -4

  1990غداد ب/رة الزراعة وزا–المؤتمر العلمي الثاني لبحوث المحاصيل الحقلية  -5

 

  البحوث المنشورة باللغة العربية
  

مجلة الزراعة  .وعوائله النباتية في العراق  البق الدقيقي في العراق:1972ووائل عبدالوهاب  العاني ، جاسم وعبدالستار عارف. 1

  90 -72صفحة  27رقم   Nipaecoccus  vasitatorالعراقية 
 

المؤتمر الدولي . حظات عن بعض األعداء الحيوية لحشرة الحميرة على النحيل في العراقمال 1975عبدالوهاب وائل .   2

  .كانون األول  4- تشرين الثاني  30بغداد .الثالث للتمور والنحيل 
 

حشرة الحميرة على النخيل في  تاريخ حياة 1975الحيدري ، حيدر ، عماد ذياب ، عيسى عبد الحسين ووائل عبد الوهاب . 3

  .بغداد.للتمور والنخيل المؤتمر الدولي الثالث . العراق
 

    Nipaecoccus  vastatorالنشاط الموسمي لألعداء الحيوية. 1977الحيدري ، حيدر وفاروق إبراهيم ووائل عبدالوهاب . 4

Maskel  )  واإلصالح  زراعةوزارة ال  46 -41الكتاب السنوي  لبحوث وقاية المزروعات  المجلد األول ص  البق الدقيقيلحشرة

 .الجمهورية العراقية  –بغداد –الزراعي 
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 gilvifrons Stethorus  المفترسمالحظات عن بايولوجية   1977كوركيس ، رامون ووائل عبدالوهاب وحيدر الحيدري . 5

 50-47 د األول صلسنوي لبحوث وقاية المزروعات المجالكتاب ال.  Tetranychus atlanticusعلى العنكبوت األحمر 

. ح الزراعيوزارة الزراعة واإلصال  
 

أوراق البلوط في العراق   تاريخ حياة قارضة  1979عبدالوهاب،  وائل و فريدون معروف وخولة طه وعبدالحميد فتاح . 6

لبحث وزارة التعليم العالي وا–مؤسسة البحث العلمي  تشرين الثاني 14 -10المؤتمر الزراعي لبحوث اإلنتاج النباتي بغداد   .

.العلمي   
 

 Batrachedra amydraula Meyer على النخيل في العراقاألعداء الحيوية  لحشرة الحميرة  1984عبدالوهاب وائل . 7
  .القاهرة - تشرين األول   10-7مؤتمر البساتين العربي الثالث 

ومن   Acyrthosiphon pisum ولياءالكثافات العددية لمن الفاص 1984ر الحيدري وعبداهللا العزاوي عبدالوهاب وائل وحيد. 8

–الزراعية التطبيقية ، بغداد  المؤتمر األول للهيئة العامة للبحوث. في حقل الجت maculata Thericaphis  الجت المرقط

 .تشرين األول 

 الكثافة العددية للمفترسين 1984ر الحيدري وهاب وائل وعبداهللا العزاوي وحيدعبدال.   9

Scymnus , Apetzi , S. interptus  بغداد .التطبيقية  المؤتمر األول للهيئة العامة للبحوث الزراعية  .في حقل الجت

  .تشرين األول .

القومي الثالث آلفات المؤتمر  مالحظات عن بعض األعداء الحيوية للذباب األبيض وسط العراق ، 1989عبدالوهاب وائل . 10

  .معة قناة السويس جا. وأمراض الخضر والفاكهة في الدول العربية

  Bracon hebitor   عبدالوهاب وائل وجاسم العاني ، مالحظات حقلية  ومختبرية على الطفيلي. 11

  .مجلة الزراعة العراقية–في وسط العراق   Ephestia cautela على التمر المخزون المصاب ب

 

  

  

  

  


