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 .  2006 – 1980جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –دراسات عليا  –تصنيف حشرات متقدم  .4
 .  2006 – 2005جامعة بغداد  –آلية العلوم  –دراسات عليا  –أسس تصنيف الحيوان  .5
 .  1993 – 1992جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –لطلبة المرحلة الرابعة  –تربية النحل  .6
-2006جامعة بغداد  –آلية الزراعة .  2000 -1999جامعة القادسية  –آلية التربية  –دراسات عليا  –الطفيليات والمفترسات الحشرية  .7

2007 
 .  2007- 2006جامعة بغداد  –آلية الزراعة  -دراسات عليا –علم الشكل المقارن  .8

 
  : ة التي أشرفت عليها وتمت مناقشتها الرسائل العلمي

  
جامعة  –آلية الزراعة   –رسالة ماجستير ) .  Insecta , Coleoptera( في العراق   Dermestidaeدراسة تصنيفية لخنافس الجلود  .1

  1985بغداد 
 –آلية العلوم  –ماجستير رسالة ) .   Insecta , Coleoptera(في العراق   Chrysomelidaeدراسة تصنيفية لعائلة خنافس الورق  .2

  1986جامعة بغداد 
 –آلية العلوم  –رسالة ماجستير ) .   Coleoptera , Coccenilidae(في العراق   Coccenilinدراسة تصنيفية لقبيلة الدعاسيق  .3

  1986جامعة بغداد 
  1987جامعة بغداد  –الزراعة  آلية –في العراق اطروحة دآتوراه )  Isoptera  Insecta ,(دراسة تصنيفية وبيئية لالرضة  .4
جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –رسالة ماجستير . في وسط العراق)   Homoptera , Aleyrodidae( دراسة تصنيفية للذباب األبيض  .5

1988  
آلية  –ه اطروحة دآتورا. في وسط العراق )   Diptera , Calliphoridae(دراسة تصنيفية لحشرات عائلة الذباب األزرق المعدني  .6

  2001الزراعة جامعة بغداد 
 –آلية الزراعة  –رسالة ماجستير . في وسط العراق )   Thripidae  ( Insecta , Thysanopteraدراسة تصنيفية لعائلة الثربس  .7

  2001جامعة بغداد 
في المنطقة الوسطى من   Nitidalidae    ( Insecta , Coleoptera )دراسة تصنيفية لحشرات عائلة الخنافس عصارية التغذية  .8

  2002جامعة القادسية  –آلية التربية  –اطروحة دآتوراه . العراق 
جامعة  –آلية العلوم  –في وسط العراق رسالة ماجستير )   Muscidae   ( Insecta , Dipteraدراسة تصنيفية لعائلة الذبابة المنزلية  .9

  2003بغداد 
جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –رسالة ماجستير  Scymninae  ( Coleoptera , Coccinellidae )دراسة تصنيفية لعويلة الدعاسيق  .10



2006  
 . في محافظة ديالى   ( Diptera , Sarcophagidae )دراسة تصنيفية لبعض أنواع حشرات عائلة ذباب اللحم  .11
آلية  –اطروحة دآتوراه . في بغداد )   ( Thysanoptera , Phlaeothripidaeدراسة تصنيفية لبعض أنواع عائلة الثربس االنبوبي  .12

  2006جامعة بغداد  –الزراعة 
جامعة  –آلية الزراعة  –اطروحة دآتوراه . في بغداد  )(Homoptera,Diaspididaeدراسة تصنيفية لعائلة الحشرات القشرية المدرعة .13

  2006بغداد 
جامعة  –آلية الزراعة  –رسالة ماجستير . الفاصوليا األصفر دراسات على مرض موزاييك الباقالء المتسبب على فايروس موزاييك  .14

 1983بغداد 
  

  : ) قيد اإلنجاز" ( الرسائل العلمية التي اشرف عليها حاليا
  

  ( Coleoptera , Buprestidae )دراسة تصنيفية لحفارات السيقان في آردستان العراق  .1
  ( Hemiptera , Pentatomidae )دراسة تصنيفية لبعض أنواع البق النتن في محافظة ديالى  .2

  
  :  الرسائل و االطروحات العلمية التي شارآت في مناقشتها

 
 . 1976جامعة بغداد -آلية الزراعة) )) Diptera,Psychodidae(مراجعة لعائلة ذباب الرمل في العراق  ((مناقشة رسالة الماجستير  .1
)) ماصة دم االنسان و الحيوان) دبترا ، آيولسيدي) (ف(آيولكس مولسيني  بعض الظواهر الحياتية لبعوضة((مناقشة رسالة الماجستير  .2

 .1980جامعة الموصل -آلية العلوم
 .1980جامعة بغداد - آلية العلوم)) دراسة تصنيفية لعائلة خنافس البقول من رتبة غمدية االجنحة في العراق((مناقشة رسالة الماجستير  .3
 .1981جامعةالموصل -آلية الزراعة والغابات ))  ية وحياتية على بليد الزيتون دراسات بيئ((مناقشة رسالة الماجستير  .4
 .1983جامعة بغداد  -آلية الزراعة)) دراسة حياتية وبيئية  لخنافس الطحين في وسط العراق((مناقشة رسالة الماجستير  .5
-آلية العلوم)) من رتبة غمدية االجنحة في العراقدراسة تصنيفية لعائلة الحفارات ذوات القرون الطويلة ((مناقشة رسالة الماجستير  .6

 .1983جامعة بغداد 
 .1983جامعة بغداد  - آلية الزراعة)) دراسة حياتية وبيئية  خنفساء الفواآه المجففة((مناقشة رسالة الماجستير  .7
 .1983جامعة بغداد  -ة الزراعةآلي)) دراسات بيئية و حياتية لذبابة البصل الصغيرة على محصول البصل((مناقشة رسالة الماجستير  .8
 .1983جامعة بغداد  -آلية الزراعة)) حياتية من الدخلة وعالقته باألعداء الحيوية((مناقشة رسالة الماجستير  .9

جامعة -آلية العلوم)) بعض الظواهر البايولوجية لحفارة ورق البزاليا التي تصيب اوراق المنثور االصفر((مناقشة رسالة الماجستير  .10
 .1984 الموصل

جامعة  -آلية الزراعة)) انواع الحشرات الملقحة وتأثيرها على محاصيل العائلة الصليبية في محافظة البصرة((مناقشة رسالة الماجستير  .11
 .1988البصرة 

 Culex pipeins moloscos  (culicidaeدراسة مختبريه لبعض العوامل التي توثر على اناث البعوض ((مناقشة رسالة الماجستير  .12
Diptera, (( (1988جامعة الموصل -آلية العلوم. 

جامعة بغداد - آلية العلوم)) في وسط العراق Collembolaدراسة تصنيفية لرتبة الحشرات ذات الذنب القافز ((مناقشة رسالة الماجستير  .13
1990. 

 .1990جامعة صالح الدين -آلية التربية)) جادتأثير الغذاء و الفترة الضوئية على حياتية خنفساء االثاث و الس((مناقشة رسالة الماجستير  .14
 .1991جامعة بغداد  - آلية الزراعة)) دراسة بيئية و حياتية عن حفار اوراق الشعير و طفيلياته((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .15
 .1992جامعة بغداد  -آلية العلوم)) دراسة بعض الجوانب البيئية والحياتية لبق الفراش((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .16
 .1995جامعة بابل -آلية العلوم)) دراسة تصنيفية لقبيلة نحل األزهار في العراق((مناقشة رسالة الماجستير  .17
 .1995جامعة بغداد  -آلية الزراعة)) بيئية و حياتية بقة قلف اشجار الفاآهة (( مناقشة رسالة الماجستير  .18
مرتبة متشابهة االجنحة   Cicadellidaeمن عائلة قفاز الورق    Typhlocybinaeدراسة تصنيفية لعويلة ((مناقشة رسالة الماجستير  .19

Homoptera 1997جامعة بغداد -آلية التربية ابن الهيثم)) في وسط  العراق وبعض المدن في اليمن. 
العقم الموروث في  واستخدام تقنية Ephestiaدراسة تشخيصية وبيئية النواع عث التمور التابعة الى جنس ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .20

 .1998جامعة بغداد  -آلية الزراعة))  مكافحة اهم انواعها
الجامعة  -آلية العلوم)) دراسة االهمية التصنيفية و الطبية للصرصر ذي الحزم البنية في مدينة بغداد ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .21

 .1998المستنصرية 
 .1998جامعة بغداد - آلية الطب البيطري )) ة في االغنام دراسة الدودة الحلزوني((مناقشة رسالة الماجستير  .22
جامعة بابل   -آلية العلوم)) تأثير مستخلصات نبات الداتورة في بعض جوانب االداء الحياتي للذبابة المنزلية ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .23

1999. 
من رتبة حرشفية االجنحة على محصول الطماطة في  دراسة تشخيصية و بيئية النواع الديدان القارضة((مناقشة رسالة الماجستير  .24

 .1999جامعة البصرة -آلية الزراعة))  مزارع الزبير و سفوان 
رتبة متشابهة االجنحة   Cicadellidaeمن عائلة قفاز الورقة    Deltocephalinaeدراسة تصنيفية لعويلة ((مناقشة رسالة الماجستير  .25



Homoptera 1999جامعة بغداد - تربية ابن الهيثمآلية ال)) في وسط  العراق. 
)) التقييم الحيوي لمستخلصات نباتية مختلفة الوراق فرشاة البطل في بعض جوانب حياتية بعوض الكيولكس((مناقشة رسالة الماجستير  .26

 .1999جامعة بغداد -آلية العلوم
 .2000جامعة البصرة   - العلومآلية )) دراسة تصنيفية لعائلة البعوض في البصرة ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .27
جامعة  -آلية الزراعة))  Phyllocnistis citrella Staintonالمكافحة المتكاملة لحفار اوراق الحمضيات ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .28

 .2000بغداد 
آلية )) ة للصرصر االلمانيتأثير المستخلصات العضوية الوراق نبات قرن الغزال في بعض الجوانب الحياتي((مناقشة رسالة الماجستير  .29

 .2000جامعة بابل -العلوم
 Chrysomyaتشخيص و تصنيف االدوار غير الناضجةو الدور الكامل لذبابة الدودة الحلزونية االسيوية ((مناقشة رسالة الماجستير  .30

bezziana    2000جامعة بغداد -آلية العلوم)) في العراق. 
جامعة بغداد -آلية الطب البيطري )) الجمال في محافظة النجف دراسة مسحية و عالجية مرض الجرب في((مناقشة رسالة الماجستير  .31

2000. 
 Homopteraمن رتبة متشابهة االجنحة  Delphacidaeدراسة تصنيفية لبعض انواع عائلة قفاز النبات      ((مناقشة رسالة الماجستير  .32

 .2001جامعة بغداد -آلية التربية )) في العراق
جامعة بغداد -آلية التربية ابن الهيثم)) في بغداد  Chrysomyaدراسة وراثية خلوية لثالثة انواع تابعة للجنس ((الة الماجستير مناقشة رس .33

2001. 
-آلية التربية ))  Culex pipeinsدراسة التاثير الطارد لمستخلصات ثالثة انواع من النباتات ضد بعوض ((مناقشة رسالة الماجستير  .34

 .2001ة جامعة القادسي
جامعة بغداد - آلية الطب البيطري )) دراسة في انتشار االصابات الطفيلية الخارجية في االبقار في بغداد((مناقشة رسالة الماجستير  .35

2002. 
 -آلية العلوم))  مصادر حبوب اللقاح بوصفها موشرًا لتحديد نوعية عسل النحل في منطقة الفرات االوسط((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .36

 .2002امعة بابل ج
و ) Tarucus rosacea (Lepidoptera, Lycaenidaeدراسة حياتية وبيئية البي دقيق اوراق السدر  ((مناقشة رسالة الماجستير  .37

 .2002جامعة القادسية - آلية التربية )) اعدائها الطبيعية في محافظة القادسية
آلية )) من مسطحات مائية  وسط  العراق ) Crustacea, Ostracola(دراسة تصنيفية وبيئية للدرعيات ((مناقشة رسالة الماجستير  .38

 .2005جامعة بغداد - التربية ابن الهيثم
   )  Alfalfaالملقحة لمحصول الجت   Apoidaeدراسة مقارنة النواع الحشرات من فوق عائلة     ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .39

(Medicago sativa  في محافظة بابل))2007الجامعة المستنصرية  - آلية العلوم. 
التشخيص السريري والمصلي لنغف جلد االبقار بأستخدام عدة اختبار االليزا المحضر محليًا في محافظة ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .40

 .2007جامعة بغداد -آلية الطب البيطري )) البصرة 
جامعة بغداد  -آلية الطب البيطري ))   Oestrus ovisعن يرقات دراسة وبائية مصلية لداء النغف المتسبب ((مناقشة أطروحة الدآتوراه  .41

2007 .  
  

  :فيها بإلقاء بحث  شاركالمؤتمرات والندوات العلمية التي 
 
  :المؤتمرات  –أ 

 .بغداد   1986مجلس البحث العلمي  –المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي  .1
 بغداد  -  1988جمعية علوم الحياة العراقية  –المؤتمر العلمي العاشر لجمعية علوم الحياة  .2
 . بغداد   1989اتحاد الحياتيين العرب  –المؤتمر العلمي الخامس لعلوم الحياة  .3
 بغداد – 1989مجلس البحث العلمي  –المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي  .4
 اليابان –أوآاياما  1989تطبيقية وجمعية علم الحيوان اليابانية جمعية علوم الحشرات ال –المؤتمر العالمي الثاني لحشرات خنافس البقول  .5
 . بصرة   - 1990جمعية علوم الحياة العراقية  –المؤتمر العلمي الحادي عشر لجمعية علوم الحياة العراقية  .6
 .بابل  – 1992جمعية علوم الحياة العراقية  –المؤتمر العلمي الثاني عشر لجمعية علوم الحياة العراقية  .7
الجمعية األردنية للعلوم الحياتية بالتعاون مع اتحاد  –المؤتمر العلمي العربي السادس لعلوم الحياة والمؤتمر األردني الثالث لعلوم الحياة  .8

 عمان – 1992الحياتيين العرب 
 بغداد  – 1994وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي  –المؤتمر العالمي بيئة ما بعد الحرب  .9

 تكريت   - 1999جمعية علوم الحياة العراقية  –لمي الخامس عشر لجمعية علوم الحياة العراقية المؤتمر الع .10
 ) خبير ( بغداد  – 1998وزارة الزراعة العراقية  –المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية  .11
 بغداد – 1999العراقيين نقابة األطباء  البيطريين  –المؤتمر العلمي السابع لنقابة األطباء البيطريين العراقيين  .12
 بغداد  – 1999وزارة الزراعة  –المؤتمر العلمي الثاني لوزارة الزراعة العراقية  .13
 عمان – 2000المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية النبات  .14
 ) مشارك ( بغداد  - 2001جامعة بغداد  –آلية الطب البيطري  –المؤتمر العلمي الرابع لالمراض المشترآة  .15



 ) مشارك ( بغداد  -  2001جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –العلمي القطري االول لوقاية المزروعات  المؤتمر .16
 بغداد   - 2002جامعة بغداد  –آلية الزراعة  –المؤتمر العلمي القطري الثاني لوقاية المزروعات  .17
 بغداد – 2002جامعة بغداد  –آلية الطب البيطري  –المؤتمر العلمي الخامس لالمراض المشترآة  .18
 .دمشق  – 2006المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات  .19

  
  :  الندوات  –ب 

 بغداد – 1991الندوة العلمية األولى لمتحف التاريخ الطبيعي والموسومة آفاق العمل في متحف التاريخ الطبيعي  .1
 بغداد – 1992صحة وجامعة بغداد وزارة ال –الندوة العلمية القطرية األولى لدراسات القوارض وطرق مكافحتها  .2
 – 1992وزارة التجارة العراقية  –الندوة العلمية حول القوارض وتأثيرها في تخريب اقتصاديات البلد من خالل غزوها للمواد الغذائية  .3

 بغداد 
 آرآوك   – 1993اللجنة الفرعية لمكافحة القوارض في التأميم  –الندوة العلمية لمكافحة القوارض  .4
 – 1994متحف التاريخ الطبيعي بالتعاون مع مرآز حماية وتحسين البيئة  –العلمية في أثر العدوان والحصار على البيئة العراقية  الندوة .5

 بغداد
وزارات الصحة والزراعة والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة  –الندوة العلمية القطرية الثانية لدراسات القوارض وطرق مكافحتها  .6

 بغداد     – FAO 1994راعة الدولية لألمم المتحدة األغذية والز
وزارات الصحة والتعليم العالي والتجارة واتحاد مجالس البحث  –الندوة العلمية القطرية الثالثة لدراسات القوارض وطرق مكافحتها  .7

 بغداد  – 1996العربي 
 بغداد  – 1997وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية  –الندوة القطرية للمشارآة القطاعية في السيطرة المتكاملة على المالريا  .8
الندوة العلمية القطرية الرابعة لدراسات القوارض وطرق مكافحتها وزارات الصحة والتعليم العالي واتحاد مجالس البحث العربي  .9

 بغداد  – 1998والمنظمة العربية للتنمية الزراعية  
 بغداد   – 2001وزارة الزراعة    -بابة البيضاء على الحمضيات في العراق الندوة العلمية حول االنفجار الوبائي للذ .10
 بغداد - 2002وزارة   الصحة واتحاد مجالس البحث العلمي العربي  –الندوة العلمية القطرية الخامسة لدراسات القوارض ومكافحتها  .11

  
  :فيها  حاضرالبرامج التدريبية التي 

  
 بغداد  1990 -طرق تصنيف الحشرات  –متحف التاريخ الطبيعي  –رية دورة تصنيف وإدامة المجاميع الحش .1
نظرة عامة تاريخية ( الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي  –المرآز التدريبي الزراعي التعاوني  –دورة آفات المخازن والقوارض  .2

 بغداد  – 1990) عن حشرات المخازن واالهمية الوبائية واالقتصادية لها 
 بغداد 1992 - طرق تصنيف الحشرات  –متحف التاريخ الطبيعي  –تصنيف وتقنية وإدامة المجاميع الحشرية دورة  .3
تصنيف ) حياتية وبيئية القوارض وأضرارها ( نظرة عامة عن القوارض  –وزارة الزراعة العراقية  –دورة آفات المخازن والقوارض  .4

 د بغدا 1992 - توزيعها الجغرافي  –القوارض وأنواعها 
الطفيليات الخارجية على القوارض  –وزارة الصحة واللجنة المرآزية لمكافحة القوارض  –الدورة التدريبية عن القوارض ومكافحتها  .5

1993  
  1993األهمية االقتصادية للقوارض  –وزارة الزراعة العراقية  –) القوارض ( الدورة العربية في مجال آفات المخازن  .6
حياتية وبيئية ( نظرة عامة عن القوارض  –وزارة الزراعة  –لى والخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة القوارض الدورة التدريبية األو .7

 بغداد 1993 - توزيعها الجغرافي  –تصنيف القوارض  –) القوارض وأضرارها 
 بغداد  1994 - طرق تصنيف الحشرات  –متحف التاريخ الطبيعي  –دورة تصنيف وإدامة مجاميع الحشرات  .8
  1994 –الطفيليات الخارجية على القوارض  –وزارة الصحة واللجنة المرآزية لمكافحة القوارض  –لدورة التدريبية لمكافحة القوارض ا .9

 بغداد  1994 -الدورة التدريبية الثانية والخاصة بالحملة الوطنية لمكافحة القوارض وزارة الزراعة  .10
الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي  –المرآز التدريبي الزراعي التعاوني  –ارض الدورة التدريبية في مجال آفات المخازن والقو .11

 بغداد  – 1994
 بغداد  1994 - الطفيليات الخارجية على القوارض  –وزارة النقل والمواصالت العراقية  –دورة مكافحة القوارض  .12
 بغداد 1994 -ارجية على القوارض الطفيليات الخ -وزارة الداخلية العراقية  –دورة مكافحة القوارض  .13
الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي  –المرآز التدريبي الزراعي التعاوني  –الدورة التدريبية في مجال آفات المخازن والقوارض  .14

 بغداد  – 1995
أنواع الجراد  –ية ووزارة الزراعة المنظمة العربية للتنمية الزراع –الدورة التدريبية القطرية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي  .15

 بغداد  1995 -والنطاط السائد والتمييز بينها 
 بغداد  1995  -وزارة الزراعة العراقية  –الدورة التدريبية في مجال آفات المخازن والقوارض  .16
هيئة العامة لالرشاد والتعاون ال –المرآز التدريبي الزراعي  –الدورة التدريبية في مجال آفات المخازن والقوارض والحجر الزراعي  .17

االهمية االقتصادية  –توزيعها الجغرافي  –تصنيف القوارض  –حياتية وبيئية القوارض  –نظرة عامة عن القوارض ( الزراعي 
 بغداد   – 1997للقورض 

تصنيف ( لعربية للتنمية الزراعية والهيأة العامة للبيطرة المنظمة ا –الدورة التدريبية االقليمية في موضوع ذبابة الدودة الحلزونية  .18



 بغداد  – 1997) وتشخيص الحشرات المسببة للنبر والنغف والتعرف بها 
تشخيص الدودة الحلزونية للحشرات ( وزارة الزراعة العراقية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية  –دورة الدودة الحلزونية اآلسيوية  .19

 بغداد  - 1998 )المسببة للنبر
 عمان    – 1998المنظمة العربية للتنمية الزراعية   –الدورة التدريبية اإلقليمية للمشروع الطارئ لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونية اآلسيوية  .20
والزراعة وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الغذاء . الدورة التدريبية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في العراق  .21

  1998أنواع الجراد والنطاط السائدة في العراق والتمييز بينها . الدولية 
اآلفات الحشرية المهمة غير  –وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية  –الدورة التدريبية القطرية في مجال الحجر الزراعي  .22

 بغداد  1999 - الموجودة في العراق 
 بغداد  – 2001جامعة بغداد  –متحف التاريخ الطبيعي  –لتشخيص حفارات النخيل الدورة التدريبية  .23

 
( المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الشرآة العامة للبيطرة  –الدورة التدريبية القطرية حول استئصال ذبابة الدودة الحلزونية  .24

 بغداد  – 2004) ) النبر( تشخيص الذباب المسبب للتدويد 
أنواع الجراد والنطاط السائدة في ( وزارة الزراعة  –المرآز التدريبي التعاوني  –الدورة التدريبية في مكافحة الجراد الصحراوي  .25

 بغداد  – 2005) العراق والتمييز بينها
تشخيص الذباب المسبب ( ةوزارة الزراع –الشرآة العامة للبيطرة  –الدورة التدريبية القطرية حول استئصال ذبابة الدودة الحلزونية  .26

 بغداد  – 2005) ) النبر( للتدويد 
( المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الشرآة العامة للبيطرة  –الدورة التدريبية القطرية حول مرض حمى الوادي المتصدع  .27

 بغداد – 2005) أنواع البعوض الناقل لحمى مرض الوادي المتصدع 
الهيئة العامة لالرشاد الزراعي والهيئة العامة لوقاية . اساليب وتقنيات تطبيقه –لوظيفية في مجال واقع الحجر الزراعي الدورة التدريبية ا .28

 بغداد      -2005المزروعات 
 

  : العضوية في المنظمات العربية والدولية 
  

 لندن المملكة المتحدة / عضو الجمعية الملكية لعلم الحشرات  .1
 ياة العراقية عضو جمعية علوم الح .2
 عضو اتحاد الحياتيين العرب  .3
  عضو جمعية وقاية النبات العربية   .4

  
  : االستضافات و االعارات

 
لتشخيص الحشرات العراقية والجراء البحوث في مجال  1979االستضافة لمدة ثالثة اشهر في متحف التاريخ الطبيعي الهنغاري سنة  .1

 .ور النباتات المظليةالحشرات الطفيلية والحشرات المتطفلة على بذ
  

  : اللجان اإلدارية والفنية الدائمة 
  

 عضو مجلس إدارة متحف التاريخ الطبيعي  .1
 رئيس تحرير مجلة ونشرة مجلة متحف التاريخ الطبيعي  .2
 رئيس لجنة الترقيات العلمية في متحف التاريخ الطبيعي  .3
 رئيس اللجنة العلمية في متحف التاريخ الطبيعي  .4
 ة على تداول المواد الكيماوية في جامعة بغداد عضو لجنة السيطر .5
 وزارة الصحة . عضو اللجنة المرآزية لمكافحة القوارض في العراق  .6
 وزارة الزراعة  –عضو لجنة الحجر الزراعي  .7

  
  : المؤسسات العلمية التي تفرغت للعمل فيها

 
لتشخيص الحشرات و االشتراك باجراء  1985-1983يوم واحد في االسبوع ،  –مرآز بحوث علوم الحياة  - مجلس البحث العلمي .1

 البحوث في مجال الحشرات المائية
 الجراء بحوث عن القوارض وسبل مكافحتها 1994يوم واحد في االسبوع ،  - الهيئة العامة لوقاية المزروعات –وزارة الزراعة  .2
لتشخيص الحشرات المسببة للتدويد  2003-1996ع يوم واحد في االسبو - دائرة البحوث الزراعية –منظمة الطاقة الذرية العراقية  .3

 واجراء البحوث في مجال الحشرات البيطرية
حشرات واجراء البحوث في للتشخيص ا. ولحد االن 2004السبوع يوم واحد في ا –الهيئة العامة للبحوث الزراعية  –وزارة الزراعة  .4

 مجال الحشرات الطفيلية والمفترسة



ولحد االن ، لتشخيص الحشرات المسببة للتدويد في الحيوانات  2005يوم واحد في االسبوع  –امة للبيطرة الشرآة الع -وزارة الزراعة  .5
 االقتصادية

  
  :ورشات العمل التي شارآت فيها بالقاء بحث

 
حوث الزراعية دائرة الب –منظمة الطاقة الذرية العراقية –ورشة العمل القطرية االولى في مجال المكافحة الحيوية لالفات الزراعية  .1

  2000  والبايولوجية 
 2005السليمانية -  ARDI_ورشة عمل الرؤى المستقبلية لالدارة المتكاملة لالفات  .2
 2006متحف التاريخ الطبيعي  –جامعة بغداد . ورشة العمل في دور التنمية المستدامة في حماية التنوع االحيائي في العراق  .3

 
  :المساهمات في انشطة الجهات العلمية

 
 1981 –مجلس البحث العلمي  –مرآز بحوث علوم الحياة –وضع خطة البحث العلمي في مجاالت علوم الحياة المختلفة  .1
 1984 –وزارة الصحة  –الخاصة بالمكاتب االهلية لمكافحة القوارض  1984لسنة ) 5(اعداد التعليمات رقم  .2
 1988 -ديوان الرئاسة ووزارة الصحة -عراقاعداد الخطة االولية للحملة الوطنية لمكافحة القوارض في ال .3
لجنة القوارض المرآزية ووزارة الصحة –المساهمة في الندوة الموسعة لرؤساء اللجان الفرعية لمكافحة القوارض ومعاوني المحافظين  .4

– 1988 
 1988 –وزارة الصحة  –والخاص بالمكاتب االهلية لمكافحة القوارض ) 5(تعديل التعديالت رقم  .5
 1989وزارة الصحة . خطة لمكافحة القوارض في العراقاعداد  .6
 1989مناقشة خطة وزارة الحكم المحلي لمكافجة القوارض  .7
 1989اعداد دراسة لقياس آثافة القوارض وتثبيت انواعها في العراق ، اللجنة المرآزية لمكافحة القوارض ووزارة الصحة  .8
الهيئة العامة  –ية القوارض وتصنيفها واقتراح االساليب المالئمة لمكافحتها المساهمة في عضوية فريق العمل لدراسة سلوآية وحيات .9

 1993وزارة الزراعة  - لوقاية المزروعات
المساهمة في عضوية الفريق البحثي لغرض دراسة االصابات الوبائية للقوارض على بعض المحاصيل الزراعية في بعض محافظات             .10

العراق من حيث اسباب الظاهرة وتشخيص االنواع المسببة ودراسة سلوآياتها و حياتياتها وفعالية طرق المكافحة المستخدمة حاليا في 
 1993–وزارة الزراعة  -الهيئة العامة لوقاية المزروعات –الحقل و اقتراح االساليب الكفوؤة للمكافحة في ضوء الدراسة الميدانية 

–وزارة الزراعة  - الهيئة العامة لوقاية المزروعات - المساهمة في الفريق البحثي حول انماط مكافحة القوارض في الحقول الزراعية  .11
1994 

 1994 –ديوان الرئاسة –اعداد دراسة عن االعداء الطبيعيين للقوارض  .12
 1995 –د جامعة بغدا –اعداد آراسة تنظيم المخازن الكيمياوية للكليات العلمية  .13
لتنفيذ  1999اعداد الدراسات المقدمة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمشروع الطاريء لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونية  .14

 :الدراستين المقررتين وهما
 تحديد دور الحيوانات البرية آخازن لالصابة بالدودة الحلزونية االسيوية •
 حشريةفي مكافحة ذبابة الدودة الحلزونية االسيويةتحديد بدائل استخدام المبيدات ال •

 2005وزارة البيئة  - دائرة التخطيط والمتابعة –اعداد التقارير الخاصة بالتنوع االحيائي  .15
ل المساهمة بالمشروع المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة االغذية والزراعة والوآالة الدولية للطاقة الذرية الستئصا .16

 :لتنفيذ الدراستين المقررتين وهما 2005ذبابة الدودة الحلزونية من الشرق االوسط 
 حياتية وبيئية ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم في الشرق االوسط •
 تاثير التشعيش على الصفات النوعية لذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم  •

وزارة الزراعة  -الشرآة العامة للبيطرة - ي الستقصاء ورصد مرض حمى الوادي المتصدعالمساهمة بتنفيذ مكونات المشروع االقليم .17
2006 
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