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حقل المعرفة واالهتمام
 -1التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر .وقاية نبات /حشرات
حشرات زراعية
 -2التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه
 -3تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي حشرات واكاروسات طبية وبيطرية
الخبرات العلمية والحقلية
تدريس حشرات اقتصادية  /حشرات طبية وبيطرية  /اكاروسات  /مبيدات زراعية
التعيين

-1
-2
-3
-4

جامعة الموصل في 1993/3/13كمدرس مساعد
الدكتوراه في 2001/6/26
ترقيت إلى مرتبة مدرس 2001/6/26
 -ترقيت إلى مرتبة أستاذ مساعد في 2008/10/9

المنشورات العلمية

-1الحمود  ،محمد حسن و عبد الكريم هاشم محمد()1988تأثيرات مضاد البروجستيرون
RU486على النضوج الجنسي إلناث الفئران المختبرية .مجلة بحوث علوم الحياة المجلد
)3(19
 2الحمود  ،محمد حسن  ،سامي جبر المالكي  ،الياس عزيز الياس  ،ضياء خليل إبراهيم ،
وعبدا لكريم هاشم محمد )( 1988النضوج الجنسي والسلوكية العدوانية عند ذكور الفئران
البيضاء المحقونة بعد الوالدة بمضادات األستروجين .مجلة بحوث علوم الحياة المجلد
.)3(19
 3الحمود  ،محمد حسن  ،الياس عزيز الياس و عبد الكريم هاشم محمد ) ( 1988تأثير
مضادات األستروجين على النضوج الجنسي وخصوبة إناث الفئران البيضاء .مجلة بحوث

علوم الحياة ألمجلد الملحق ()19
 4الحمود  ،محمد حسن  ،سامي جبر المالكي  ،عبد الكريم هاشم محمد وضياء خليل إبراهيم
()1988تأثير تعرض اإلناث إلى البروجستيرون RU486أثناء فترة الرضاعة على
القدرات التكاثرية والسلوكية العدوانية عند األمومة .المؤتمر العلمي العاشر لجمعية علوم
الحياة العراقية 24-22تشرين الثاني بغداد .
 5الحمود ،محمد حسن  ،أيوب عبد الواحد البزاز  ،نداء محمد سليمان و عبد الكريم هاشم محمد
))1989دراسة وجود الحويصالت متعددة البويضات في مبايض الفئران البيضاء المعاملة
بعد الوالدة باألستروجينات الصناعية ومضادات األستروجين .المؤتمر العلمي الخامس
لمجلس البحث العلمي 11-7تشرين األول المجلد 5الجزء الثاني بغداد العراق .
 6سالم جميل جرجيس وعبد الكريم هاشم محمد ()2005حياتية زنبور الحنطة المنشاري
Cephus pygmaeus L.مجلة زراعة الرافدين .مجلد2005)2(10بحث مستل
 7سالم جميل جرجيس وعبد الكريم هاشم ))2003بعض طرائق المكافحة الزراعية
والميكانيكية لحشرة زنبور الحنطة المنشاريCephus pygmaeus Lفي حقول الحنطة في
محافظة نينوى .المؤتمر الزراعي الخامس للبحوث الزراعية 2003
 8عبد الكريم هاشم محمد ))2005قابلية بعض أصناف الشعير لإلصابة بزنبور الحنطة
المنشاري Cephus pygmaeus L.مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد (6)2
 9عبد الكريم هاشم محمد نبيل مصطفى المالح .وعماد قاسم محمد ()2007التقييم الحيوي
لبعض الزيوت النباتية في خنفساء الطحين المتشابهة المؤتمر العلمي األول لكلية التربية
األساس .
 10عماد قاسم محمد  ،محمد فريح عيدان وعبد الكريم هاشم محمد()2008التأثير القاتل والجاذب
والطارد لبعض الزيوت النباتية في بالغات خنفساء الطحين المتشابهة .مجلة التقني
مجلد)2(21ص .250-240
 11عبد الكريم هاشم محمد ()2008تأثير زيت السمسم زيت اللوز الحلو وزيت القرنفل على
فعالية بعض المبيدات في خنفساء اللوبيا الجنوبية .مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
المجلد)3(8
 12عبد الكريم هاشم محمد ()2009التأثير التأزير ألربعة زيوت نباتية على فعالية المبيد بولو
ضد خنفساء اللوبيا الجنوبية ) Callosobruchus maculates (F.وقائع المؤتمر العلمي
الثاني للتقنيات الحديثة في اإلنتاج الحيواني والنباتي كلية الزراعة  /جامعة الكوفة -18
. 2012/4/19
 13المالح ،نزار المالح ،عبد الكريم هاشم محمد  ،عبد العزيز علوان ()2012تأثير الماء
الممغنط وبعض العوامل الفيزيائية في استحالب بعض المبيدات  .مجلة زراعة الرافدين المجلد
0)2( 40
 14المالح ،نزار المالح ،عبد الكريم هاشم محمد  ،عماد قاسم محمد  ،عبد العزيز علوان
()2013تأثير الماء الممغنط وظروف الخزن في نسبة تعلق مبيدي الحشرات مالثيون
وميثوميل
مجلة زراعة الرافدين مجلد  41الملحق (0)1
الندوات والمؤتمرات

المؤتمر العلمي العاشر لجمعية علوم الحياة العراقية 24-22تشرين الثاني1988بغداد
المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلي 11-7تشرين األول 1989بغداد
المؤتمر الزراعي الخامس للبحوث الزراعية 2003
المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات 2006
المؤتمر العلمي الزراعي األردني السادس 2007

2007 المؤتمر العلمي األول لكلية التربية األساس
تشرين األول بيروت30-26 المؤتمر العلمي العاشر لوقاية النبات العربية
 جامعة الكوفة/ المؤتمر العلمي الثاني للتقنيات الحديثة في اإلنتاج الحيواني والنباتي كلية الزراعة
/كلية الزراعة والغابات0 2013  تشرين الثاني20-19المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات
جامعة الموصل

رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة
الشهادات التقديرية
النشاطات األخرى

Curriculum vitae

Certificate Specialization
B. Sc.
M.Sc.
Ph.D.

Plant protection
Plant protection
Entomology

Education
Graduation
year
1981
1985
2001

University
Mosul
Mosul
Mosul

Areas of Interest
Agriculture Entomology / Medical and veterinary insect / Acarology
Professional Qualification/ Membership/ Affiliation
Agriculture Entomology / Medical and veterinary insect / Acarology
Appointment
I was appointed at the University of Mosul on 3/13/1993 as an assistant teacher
I got my PhD on 26/6/2001a
I was promoted to the rank of teacher 26/6/2001

I was promoted to the rank of Assistant Professor on 9/10/2008
Publications
1- Al-Hammoud, Muhammad Hassan and Abdul Karim Hashem Muhammad (1988)
Effects of the anti-progestogen RU486 on the sexual maturity of female laboratory rats.
)Journal of Life Science Research Volume 19 (3
2- Al-Hammoud, Muhammad Hasan, Sami Jaber al-Malki, Ilyas Aziz Ilyas, Diaa Khalil
Ibrahim, and Abdul Karim Hashem Muhammad (1988) Sexual maturity and aggressive
behavior in male albino mice injected after birth with anti-estrogens. Journal of Life
.)Science Research Volume 19 (3
3- Al-Hamoud, Muhammad Hassan, Elias Aziz Elias and Abdul-Karim Hashem
Muhammad (1988) The effect of anti-estrogens on the sexual maturity and fertility of
)female albino rats. Journal of Life Sciences Research Supplement Volume (19
4- Al-Hammoud, Muhammad Hasan, Sami Jabr al-Malki, Abdul Karim Hashem
Muhammad and Diaa Khalil Ibrahim (1988) The effect of female exposure to
progesterone RU486 during lactation on reproductive abilities and aggressive behaviour
at motherhood. The tenth scientific conference of the Iraqi Life Sciences Association,
.22-24 November Baghdad
5- Al-Hamoud, Muhammad Hassan, Ayoub Abdel-Wahid Al-Bazzaz, Nidaa Muhammad
Suleiman and Abdul-Karim Hashem Muhammad (1989) Study of the presence of multioocyte follicles in the ovaries of albino mice treated after birth with synthetic oestrogens
and anti-oestrogens. The Fifth Scientific Conference of the Council for Scientific
.Research, October 7-11, Volume 5, Part Two, Baghdad, Iraq
6- Salem Jamil Zarzis and Abdul Karim Hashem Muhammad (2005) The life of the Sawnwheat hornet Cephus pygmaeus L. Al-Rafidain Agriculture Journal. Volume 10 (2) 2005
abstract research
7- Salem Jamil Zarzis and Abdul Karim Hashem (2003) Some agricultural and
mechanical control methods for the Cephus pygmaeus L insect in wheat fields in
Nineveh Governorate. The Fifth Agricultural Conference for Agricultural Research 2003
8- Abdul Karim Hashem Muhammad (2005) susceptibility of some barley varieties to
infection by Cephus pygmaeus L. Tikrit University Journal of Agricultural Sciences,
Volume (2) 6
9- Abdul Karim Hashem Muhammad Nabil Mustafa Al-Mallah. And Imad Qasim
Muhammad (2007), the biological evaluation of some vegetable oils in the identical flour
.beetle, the first scientific conference of the Faculty of Basic Education
10- Imad Qasim Muhammad, Muhammad Freih Idan and Abdul Karim Hashem
Muhammad (2008) The fatal, attracting and repellant effect of some vegetable oils on
.identical adults of flour beetle. Technical Magazine, Vol. 21 (2), pp. 240-250

11- Abdul Karim Hashem Muhammad (2008) The effect of sesame oil, sweet almond oil
and clove oil, on the effectiveness of some pesticides on the southern cowpea beetle.
)Tikrit University Journal of Agricultural Sciences Volume 8 (3
12- Abdul Karim Hashem Muhammad (2009) The synergistic effect of four vegetable
oils on the efficacy of the pesticide Polo against the southern cowpea beetle
Callosobruchus maculates (F.) Proceedings of the Second Scientific Conference of
Modern Technologies in Animal and Plant Production Faculty of Agriculture / University
.of Kufa 18-19 / 4/2012
13- Al Mallah, Nizar Al Mallah, Abdul Karim Hashem Muhammad, Abdul Aziz Alwan
(2012) The effect of magnetized water and some physical factors in the emulsification of
some pesticides. Al-Rafidain Agriculture Journal Volume 40 (2) 0
14- Al-Mallah, Nizar Al-Mallah, Abdul-Karim Hashem Muhammad, Imad Qasim
Muhammad, Abdul-Aziz Alwan (2013) The effect of magnetized water and storage
conditions on the percentage of insecticide suspensions malathion an d methomyl

Al-Rafidain Agriculture Journal, Volume 41, Supplement (1) 0
Conference Proceedings
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