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 البحوث                                                                    

 منشورهلاالبحوث                                                                          

 العنوان                                           التاريخ الناشر                 

 مقبول للنشر في المجلة العالمية 

Biochemical and Cellular 

Archives   2العدد  02في المجلد 

2020 

Effect  of  some  agricultural control  methods  in  the  infestation  

of  corn  stem  borer  Sesamia  cretica (Lepidoptera : 

phalaenidae) 

 Plantمقبول للنشر في المجلة العالمية 

Archives  2العدد  20المجلد 
2020 

Effect  of  Variety  and  Potassium  Fertilization  in Reducing  

the Infestation of Corn Stem Borer Sesamia cretica L. and in 

the Growth Grains Yield of Yellow Corn Plants 

 البحوث المنشورة                                                                             

 العنوان                                                  التاريخ الناشر                     

EurAsian Journal of 

BioSciences  

Eurasia J Biosci 14, 4439-4444  

2020 
Efficacy of plant-soil exposure to electric current against  

Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci and Meloidogyne sp               

مجلة البصرة للعلوم الزراعية المجلد 

 )عدد خاص(32
2019 

Insecticidal activity of Spinosad and Emamectin and Their 

Mixture with Different Types of Inert Dusts against Khabra 

Larvae Trogoderma granarium Everts 

العدد  46مجلة زراعة الرافدين المجلد 

(2) 
2018 

راق الطماطم ة بناخرة أوبالنشاط الموسمي وحساسية بعض أصناف البطاطا لإلصا

Tuta absoluta واآلفات األخرى من مفصليات االرجل 

  مجلة كركوك للعلوم الزراعية

 حساسية بعض اصناف الذرة الصفراء لإلصابة بحفار ساق الذرة 

Led. Sesamia cretica (Lepidoptera: Phalaenidae)  ومقدار الفقد في

 الحاصل

 9مجلة كركوك للعلوم الزراعية المجلد 

  (2العدد )
2018 

 Sesamia بحفار ساق الذرة اإلصابةكفاءة بعض مبيدات الحشرات في مكافحة 

cretica Led. (Lepidoptera: phalaenidae)               و اثرها في بعض

 صفات النمو و اإلنتاجية للذرة الصفراء

 بالغات بعض حشرات المخازناستخدام األشعة الميكروية في مكافحة أنواع من   مجلة زراعة الرافدين

العدد  41مجلة زراعة الرافدين المجلد 

(1) 
2013 

التقييم الحيوي المختبري لبعض الزيوت النباتية ومخالطيها مع المبيد الحيوي 

 Spodoptera littoralis (boisd)سبينوساد في مكافحة دودة ورق القطن 

Noctuidae-Lepidoptera)  ) 

العدد  41المجلد مجلة زراعة الرافدين 

(1) 
2013 

تأثير كثافة المصائد الفرمونية في وحدة المساحة في خفض اعداد ناخرة اوراق 

في  Tuta absoluta (Meyrick (Gelechiidae: Lepidoptera)الطماطم )

 منطقة زمار/ نينوى

مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية 

 (1( العدد )4المجلد )
 ة لبعض المبيدات الكيمائية والحيوية في مكافحة دودة ورق التينتقييم الكفاءة الحقلي 2013

( 31مجلة وقاية النبات العربية المجلد )

 (3العدد )
2013 

   Buprofezinتقييم التأثيرات تحت القاتلة لتراكيز مختلفة من مبيدي 

 بعض المقاييس الغذائية لدودة ورق القطن   في   Lufenuronو

 العلمي النشاط



 

 الدراسات العليا                                                                      

 2020 – 2012دكتوراه( من  2ماجستير +  2مشرفا على عدد من طلبة الدراسات العليا )

 متقدم لطلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( في تخصص الحشرات وهي:تدريس كورسات 

 مبيدات متقدم 

 كيمياء حياتية الحشرات 

 علم سموم مبيدات الحشرات 

 

 الكتب المؤلفة                                                                  

 2018األردن  عمان، والطباعةدار اليازوري للنشر االقتصادية، بالنباتات  الضارة األجنحةكتاب حشرات نصفية 

 والتدقيق( المراجعة )قيد االقتصاديةبالنباتات  الضارة العربية األجنحةكتاب حرشفيات 

 

 الندوات والمؤتمرات                                                           

   40المجلد    مجلة زراعة الرافدين 

 (3العدد )
2012 

بعض الدراسات االقتصادية في المكافحة المتكاملة لدودة جوز القطن الشوكية مستل 

من اطروحة الدكتوراه ألقى في المؤتمر الثاني للمكافحة المتكاملة لآلفات / جامعة 

 2011نيسان  28-26تشرين الالذقية 

 2011 (2( العدد )39زراعة الرافدين المجلد )
ونوع العائل الغذائي في بعض المقاييس الغذائية للدودة القارضة  اليرقيتأثير العمر

 2009السوداء / ألقي في المؤتمر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات في بيروت 

مجلة جامعه تكريت للعلوم الزراعية 

 (1( العدد )9المجلد )
 االرجل في محافظة نينوىتأثير التسميد في معقد افات القطن من مفصليات  2009

مجلة جامعه تكريت للعلوم الزراعية 

 (3( العدد )8المجلد )
2008 

النشاط الموسمي لحشرتي الَمن والثربس وحساسية بعض اصناف الحنطة لإلصابة 

 بهما في محافظة نينوى

مجلة ابحاث كلية التربية االساسية / 

( عدد خاص 3( العدد )5المجلد )

 سنوي االول للكلية بالمؤتمر العلمي ال

 لبعض الزيوت النباتية في خنفساء الطحين المتشابهةالمختبري  التقييم الحيوي  

مجلة أبحاث كلية التربية االساسية / 

( عدد خاص 3( العدد )5المجلد )

بالمؤتمر العلمي السنوي االول لكلية 

 األساسيةالتربية 

2007 
في مكافحه حشرتي خنفساء الطحين استخدام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة 

 المتشابهة وخنفساء الحبوب المنشارية

مجلة ابحاث كلية التربية االساسية المجلد 

 (4( العدد )6)
2007 

حساسية بعض اصناف القطن لإلصابة ببعض اآلفات الحشرية واالكاروسية في 

 محافظة نينوى

 حشرة المن الخوخ االخضرحياتية تأثير بعض العوائل النباتية في  1999 (38مجلة التربية والعلم العدد )         

 1999 (38مجلة التربية والعلم العدد )

اول تسجيل إلصابة بعض اصناف الكمثرى بحشرة َمن التفاف اوراق الكمثرى 

 Dysaphis reaumuriاالخضر 

 1998 (30مجلة التربية والعلم العدد )

والرطوبة النسبية وبعض الزيوت العضوية في دراسة تأثير درجات الحرارة 

 ديناميكية سكان حلم الفستق الكاذب

 1998 (29مجلة التربية والعلم، العدد )          
 حساسية بعض اصناف الزيتون لإلصابة بحلم الزيتون االريوفي

( 29مجلة زراعه الرافدين، المجلد )

 (1العدد )
1997 

رة في كفاءة مبيدي الفيكام والسفن في وقاية تقاوي تأثير بعض المواد الحاملة والحرا

 ببعض حشرات المخازن اإلصابةالحنطة من 

  

ل مست تأثير درجات الحرارة والعائل الغذائي في معدل الزيادة لحشرة البق المطرز

 من رسالة الماجستير  

( العدد 21مجلة زراعه الرافدين المجلد )

(1) 
1989 

حشرة البق المطرز تحت الظروف الحقلية والمختبرية /  تأثير العائل الغذائي على

 مستل من رسالة الماجستير



 العنوان                                                                 التاريخ

 والغابات الزراعة/ قسم اإلنتاج الحيواني / كلية  لألسماكحول االستزراع المكثف  االفتراضية العلمية حضور لورشهشهادة  2020

 جامعة كركوك – الزراعةشهادة مشاركه في المؤتمر االستشاري الزراعي العلمي االفتراضي / كلية  2020

2020 
التي أقيمت في فعاليات أسبوع البحث العلمي المتقدم بعنوان إدارة مشروع النشر  التدريبية الورشةمنصة اريد في  مشاركه منشهادة 

 أسبوع 12خطة النشر في  -العلمي

2020 
 HUMAN APPEALوبالتعاون مع منظمة  الموصل،شهادة تقديريه للمشاركة كمحاضر في ورشة العمل المقامة في جامعة 

 البالستيكيةوالخاصة بمشروع البيوت 

 الزراعة/ كلية  البصرةالمقام في جامعة  الزراعيةالثالث للعلوم  المؤتمر الدوليشهادة مشاركه والقاء بحث في  2019

 النحالين العرب المقام في أربيل / كردستان العراق عشر لجمعيةشهادة حضور في المؤتمر الدولي الثاني  2019

 شهادة مشاركه بالمعرض الدولي للنحل في تونس 2019

 والغابات ةالزراعبين الواقع والطموح( التي أقامها قسم وقاية النبات / كلية  الحنطة)افات  الموسومة الندوةشهادة مشاركه في  2018

 والغابات / جامعة الموصل الزراعةالثاني لعلوم وقاية النبات / كلية  المؤتمر الدوليفي  للمشاركةشكر وتقدير  2014

 في المؤتمر الثاني لكلية الزراعة / جامعة كركوك وتقدير للمشاركةشكر  2013

 جامعة كربالء شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة 2012

 الالذقية/ جامعة تشرين  لآلفات المتكاملة للمكافحةبالمؤتمر الثاني  للمشاركةشهادة تقديريه  2011

 العاشر لعلوم وقاية النبات في بيروت المؤتمر العربيشهادة مشاركه في  2009

2009 
 السعوديةفي  السادس التحاد النحالين العرب المؤتمر الدوليفي  للمشاركةشهادة تقديريه 

2007 
 اقامته كلية التربية االساسية / جامعه الموصل ة تقديرية للمشاركة في اعمال المؤتمر العلمي السنوي االول الذي\شها

2007 
 االردنية / عمان الجامعة/  الزراعةفي كلية  شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الزراعي االردني السادس الذي عقد

2006 
 في المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات الذي عقد في دمشق / سورية شهادة مشاركة

 االعمال في محافظة دهوك إدارةشهادة مشاركة في ورشة عمل حول  2006

2005 
شهادة تقديرية للمشاركة في الدورة التدريبية حول التقنيات الحيوية الجزيئية واستخداماتها في تشخيص االمراض النباتية / معهد 

 اإلسكندريةبحوث امراض النباتات في 

 

 اللجان والجمعيات العلمية                                                              

 2018 ،2006عضو اللجنة االمتحانية في الكلية للعام 

 الجامعيين  التدريسينعضو رابطة 

 2015-2011رئيس اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات 

  العربيةعضو في جمعية وقاية النبات 

 

 اإلداريةالمناصب                                                                  

 المنصب                                                                       التاريخ

 مدير المكتب االستشاري الزراعي في الكلية 2014 – 2010

 رئيس قسم وقاية النبات للفترة 2016 – 2011



 رئيس مجلس إدارة المكتب االستشاري الزراعي 2017 – 2014

 

 التدريس )مواد الدراسات األولية(                                                              

 مبادى وقاية النبات 

 اسس مكافحه اآلفات 

 مـــبـــيـــدات        

 حشرات اقــتـــصادــية   

 بــيــئــة حــشــرات       

 آفــات مــخــازن           

 حـــشـــرات مــبـــادى 

 اكاروسات   

 

 كتب الشكر                                                                             

 العنوان                                                                                التاريخ

 4750للعلوم الصرفة للمشاركة في تقييم البحوث المقدمة للنشر في مجلة التربية والعلم العدد كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية  2019

 9/43/1303كتاب شكر للمشاركة في اعمال اللجنة االمتحانية للكلية العدد  2019

 9/10/27013كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل للحصول على لقب األستاذية العدد 2019

 تهنئه من السيد رئيس جامعة سامراء بمناسبة الحصول على مرتبة األستاذية العدد بالكتاب  2019

 9/43/5616كتاب شكر للمشاركة في اعمال اللجنة االمتحانية للكلية العدد  2019

2014 
في إنجاح دورة التعليم المستمر ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي  المبذولةوالغابات للجهود  الزراعةشكر وتقدير من السيد عميد كية 

 4446/ 9/43تحت عنوان االستخدام الخاطئ لمبيدات الحشرات العدد  للكلية

2014 
شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل للمساهمة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني لقسم وقاية النبات / كلية الزراعة 

 9/10/3677والغابات العدد 

 9/43/4975من قبلنا كرئيس لقسم وقاية النبات العدد  المبذولةوالغابات تثمينا للجهود  الزراعةشكر وتقدير من عميد كلية  2012

2012 
 يفيةالوظ التدريبيةاضرات في الدورات حاء المقفي ال للمشاركةوالتعاون الزراعي  لإلرشاد العامة الهيئةكتاب شكر وتقدير من 

 650العدد  والفالحية

 539العدد  2010شكر وتقدير من الهيئة العامة للرشاد للمساهمة في القاء المحاضرات في الدورات التدريبية لعام  2011

2009 
وى ز نينفي مرك المقامة الدورةفي القاء محاضرات في  المبذولةوالتعاون الزراعي للجهود  لإلرشاد العامة يئةهالشكر وتقدير من 

 5437للتدريب الزراعي العدد 



 9/43/1734العدد  2007كتاب شكر للمشاركة في اعمال اللجنة االمتحانية للكلية لعام  2007

 9/43/6361االشراف على التدريب الصيفي  2006

2020 
للمساهمة في تقييم البحوث المقدمة  Asian Journal of Research in Crop Scienceشهادة تقدير وتثمين من المجلة األسيوية 

 Certificate No.: SDI/HQ/PR/Cert/59295/ NABللنشر في هذه المجلة 

 

 

 األنشطة العلمية األخرى                                                                 

 والدراسات العليا في القسم لعدة سنوات العلميةالعمل في اللجان 

 لعدة سنوات للطلبةاالشراف على التدريب الصيفي ومشاريع التخرج 

االشتراك ولعدة مرات في القاء المحاضرات والندوات في مجال مكافحة الحشرات في دورات وورش عمل أعدتها جامعة الموصل ووزارة 

 الزراعة

 للعديد من طلبة الماجستير والدكتوراه  المناقشةاالشتراك ولعدة مرات في عضوية لجان 

 في تخصص الحشرات للدراسةاالشتراك في عضوية لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه المتقدمين 

 محليه وعالميه مختلفةللنشر في مجالت علميه  العلميةتقويم البحوث 

 المنزليةوالحشرات  األرضةإدارة مكتب متخصص لمكافحة حشرة 

 مكافحة االفات في محطة بستنة نينوى / مديرية زراعة نينوى  أستشاري

 


