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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 3992 للبنات التربيةكلية  بغداد

 2000  كلية العلوم للبنات  بغداد الماجستير

 2031  أركنساس ات لتل روك الواليات المتحدة االمريكية جستيرالما

 الدكتوراه

 

 2034  أركنساس ات لتل روك الواليات المتحدة االمريكية

 
 

 

 الصورة 
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 : التدريس الجامعي . ثانيا 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2000 -3992 جامعة بغداد قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات  1

 نالى اآل -2000 جامعة بغداد قسم علوم الحياة-كلية العلوم للبنات 2

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ثالثا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3991 -3991  بكتريا عملي/ /  الفسلجة العمليعلم  علوم الحياة 3

 3991-3991 / علم الحيوان العام الحشرات العمليعلم  علوم الحياة 2

 2001-2000 / الفقريات  علم الحشرات  علوم الحياة 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2000 -3992 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد م. بايولوجي  1

 2001-2000 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد    مدرس مساعد                           2

 الى األن -2001 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد مدرس 3

 2001 -2000 قسم علوم لحياة في الكلية عضو لجنة امتحانية  4

 

 

 

 2001 -2001 قسم علوم لحياة في الكلية عضو لجنة امتحانية  5

 

 

 

 2031 -2034 لحياة في الكليةقسم علوم  عضو لجنة امتحانية  6

 

 

 

 2030 -2031 قسم علوم لحياة في الكلية عضو لجنة امتحانية  7

 

 

 

 الى االن -2031 قسم علوم لحياة في الكلية مقرر اللجنة العلمية لقسم علوم الحياة 8

لجنة دائمية لفحص االقتباس عضو  9

االلكتروني لرسائل واطاريح طالبات 

 الدراسات العليا

 لحد االن -2034 علوم لحياة في الكلية قسم

 لحد االن-2031 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد عضو اللجنة المركزية للجودة االعتمادية 11

 2031 -2030 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد مقرر الدراسات العليا لقسم علوم الحياة 11

معاون عميد للشؤون العلمية والدراسات  12

 ياالعل

 لحد االن -2031 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 علم اللالفقريات النظري علوم الحياة 4

 علم الحشرات الطبية

 علم االبتدائيات النظري

 حلقة دراسية

 بيئة حشرات / دراسات عليا

 حلقة دراسية / دراسات عليا

   

2034 

 علم اللالفقريات النظري علوم الحياة 1

 علم الحشرات الطبية

 علم االبتدائيات النظري

2031 

 

االن اكملت سنتين بعد الدكتوراه ولدي  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح اال )اً: رابع 

 اشراف على طالبة ماجستر

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: خامس 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

3 Conference of Entomological 

Society of America. 

2032 USA  مشاركة ببحثحضور  

2 Arkansas Academy of Science   2034 USA   حضور ومشاركة ببحث 

1 - The 1st International 

Conference of Biological Science. 

Iraq 

جامعة \كلية العلوم للبنات  2031

 بغداد 

مقرر سكرتارية 

المؤتمر ومشاركة 

 ببحثين



 

 

 

 

 

 

 

ت لمشاريع التخرج للدراسات لمؤتمر الطالبا 1

 االولية

جامعة \كلية العلوم للبنات  2030

 بغداد

 عضو اللجنة

المؤتمر الدولي لكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن  4

 الهيثم

كلية التربية للعلوم الصرف  2031

 / جامعة بغداد

 محاضر

لمؤتمر الطالبات لمشاريع التخرج للدراسات  4

 االولية

جامعة \وم للبنات كلية العل 2030

 بغداد

 عضو اللجنة

 -الهندسة الخوارزميكلية  2031 فحص االقتباس االلكترونيدورة في  0

 جامعة بغداد\

 متدرب

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2031 دورة استخدام الماستر شيت 1

جامعة \المستمر الحياة 

 بغداد

 متدرب

التعليم  -العلوم للبنات كلية 2030 دورة في فحص االقتباس االلكتروني 1

جامعة \المستمر الحياة 

 بغداد

 محاضر

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2030 دورة في فحص االقتباس االلكتروني 9

جامعة \المستمر الحياة 

 بغداد

 محاضر

 Research gate and Academiaدورة   30

 2رقم 

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2030

ة جامع\المستمر الحياة 

 بغداد

 متدرب

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2030 تطبيق الغياب الكترونياً دورة   33

جامعة \المستمر الحياة 

 بغداد

 متدرب

 Google Scholarاالشتراك في دورة  32

 

 متدرب جامعة بغداد 2030

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2031 دورة لطالب الدراسات العليا 31

 امعةج\المستمر الحياة 

 محاضر

التعليم  -كلية العلوم للبنات 2031 كيف تقييم بحث علمي للنشر في مجلة عالمية 34

 جامعة\المستمر الحياة 

2031 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية دسسا 

 والفرات العلمية ندوة تلوث حوض نهري دجلة عضو اللجنة  3

 رئيس لجنة ملف الوصف الذاتي المركزي 2

 عضو اللجنة المركزية للجودة االعتمادية 1

 مقرر الدراسات العليا 4

 عضو لجنة االقتباس االلكتروني المركزية للكلية 1

 مقرر المؤتمر الدولي األول للعلوم البايوجية 

 الهيئة التحضيرية للمؤتمر النسوي الثالث 

 للمؤتمر النسوي الثالث عضو لجنة االقتباس االلكتروني 

 ورئيس عدد من اللجان داخل الكليةعضو  4

 عضو اللجنة المركزية لتدقيق الحاجة لشراء اجهزة علمية  1

 شهادة مشاركة من السيدة عميد كلية  العلوم للبنات عن المشاركة في المؤتمر الدولي األول للعلوم البايوجية  0

 لدراسات العلياعضو لجنة المركزية المتحان كفاءة اللغة االنكليزية للمتقدمين ل 1

 2031المشاركة ببحث في الندوة العلمية عن كنوز الثروة النباتية الطبية في العراق  1

 
  2030-2034في قسم علوم الحياة   نيةعضو لجنة األمتحا 9

 النسوي الثالثشهادة مشاركة من السيدة عميد كلية  العلوم للبنات عن المشاركة في المؤتمر  30

 

 

 

أو تطوير وعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ا: المشرسابع 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

3 The Critical Temperature on Development Screw-Worm 

Pupae Chrysoma bezziana (Villeneuve) Diptera: 

Calliphoridae. 

 2002 مجلة أم سلمة

2 The effect of some environmental factors on development 

Screwworm Larvae Chrysoma bezziana (Villeneuve) 

Diptera: Calliphoridae. 

 2001 مجلة أم سلمة



 

 

 

 

 

 

 

1 Seasonality of Old World screwworm myiasis in the 

Mesopotamia valley in Iraq.  

Medical and 

Veterinary 

Entomology 

2001 

4 The effect of soil Texture with Limited Saltiness 

concentration on development Screwworm Larvae 

Chrysoma bezziana (Villeneuve) Diptera: Calliphoridae. 

 2001 مجلة أم سلمة

1 The effect of temperature and humidity rates on the mean 

weight loss from development pupae to adults of the 

Screwworm Larvae Chrysoma bezziana (Villeneuve) 

Diptera: Calliphoridae 

 2001 مجلة أم سلمة

0 The effect of some environmental factors on different 

factors on different stages of old world Screwworm 

Larvae Chrysoma bezziana (Villeneuve) Diptera: 

Calliphoridae 

 2000 مجلة أم سلمة

1 Tillage Effects on Abundance of Arthropods in Arkansas 

Cotton Fields: Pitfall Trap Studies 

Summaries of 

Arkansas Cotton 

Research 

2031 

1 Effects of different diet levels of Ephestia kuehniella eggs 

on life history parameters of Chrysoperla rufilabris 

(Neuroptera: Chrysopidae) under laboratory conditions. 

Mesopotamia 

Environmental 

Journal 

2031 

9 Efficacy of some local isolates of Beauveria bassiana 

(Bals.) and Metarhizium anisopliae (Met.) in control of 

mosquito larvae of Culex quinquefasciatus (Say) 

Baghdad Science 

Journal  . 

2031 

30 The effect of ethanol on some ecological and functional 

aspects of Dictyostelium discoideum beta- glucosidase 

Iraqi Journal of 

Biotechnology  

2031 



 

 

 

 

 

 

 

33 Efficiency of insect predator Chrysoperla carnea against 

Bemisia tabaci on eggplant crop under greenhouse 

conditions 

Iraqi Journal of 

Biotechnology 

2031 

 Survey of some species of Culicinae (Diptera, Culicidae) 

from different localities in South of Iraq 

J. Bio.Env. Sci. 2018 2031 

 Seasonal abundance of eggplant leafminer Liriomyza 

sativae (Blanchard, 1938) (Diptera, Agromyzidae) in 

plastic-house  

 

IOP Conf. Series: 

Journal of Physics: 

Conf. Series 

2031 

 Agromyzid leafminers and its natural enemies on 

vegetables (squash and tomato) in green houses 

Journal of 

Biodiversity and 

Environmental 

Sciences 

2031 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، اً: ثامن 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1001 الشؤون العلمية \رئاسة جامعة بغداد  دورة طرائق التدريسكتاب شكر وتقدير عن  1

 5102  عمادة كلية العلوم للبنات ية نكتاب شكر وتقدير اللجنة األمتحا 1

شكر وتقدير عن المشاركة في المؤتمر  3

 الدولي األول للعلوم البايولوجية 

 5102 عمادة كلية العلوم للبنات

شكر وتقدير عن تقييم البحوث في المؤتمر  4

 الدولي األول للعلوم البايولوجية 

 5102 وم للبناتعمادة كلية العل

شهادة تقديرية عن المشاركة في كنوز الثروة  5

 النباتية 

 

 

 

 

 5102 وزارة الزراعة 

شكر وتقدير خالل دورة تطوير الدراسات   6

 العليا

 5102 عمادة كلية العلوم للبنات

 5102 عمادة كلية العلوم للبنات شكر وتقدير احتفالية النخرج  7

ركة بالمؤتمر الطالبي شكر وتقدير خالل المشا  8

 للداسات العليا

 5102 عمادة كلية العلوم للبنات

شكر وتقدير خالل دورة تطوير الدراسات   9

 العليا

 5102 عمادة كلية العلوم للبنات

 5102 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير الجهود العلمية  10

 5102  اتعمادة كلية العلوم للبن ية نكتاب شكر وتقدير اللجنة األمتحا 1

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

   العربية           

 االنكليزية        

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


