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 ))السيرة العلمية (( 

 :   األكاديميةالمؤهالت 
 البلد  معة الجا الكلية  سنة التخرج الشهادة  ت 
بكالوريوس علوم  1

 . الحياة/الحيوان
 العراق الموصل  العلوم 1983

/   الحياة علوم يرماجست 2

 الحيوان /الحشرات
صالح   العلوم 1990

 الدين
 العراق

دكتوراه /علوم الحياة /الحيوان  3

 الحشرات /
 العراق الموصل  العلوم 2006

 
 (1997-1994)سنوات   4مقرر قسم لمدة :  اإلداريةالخبرة 

 

 (ا)خمسة عشر بحثالبحوث العلمية المنشورة : 

 المساحيق الطبيعية والمصنعة ضد خنفساء الخابرا تأثير بعض -1

 .2008أيار  2و1العلوم الزراعية العددان  35المجلد  )االردن(مجلة دراسات 

 

 ةتأثير درجات حرارية مختلفة ورطوبات نسبية على حياتية خنفساء اللوبياء الجنوبي-2

 . 2002مجلة كلية المعلمين العدد الرابع والثالثون 

 

3-Effect of Tribolium confusum(Duval) on the activity of α-amalays 

enzyme seperated from (Sabir zero) wheat flour 

 

Jour.of teachers collage.vol 33.pp102-116. 2002. 

  

 

4-Effect of Tribolium confusum(Duval) on the activity of α-amalays 

enzyme seperated from(Sabir-36 )wheat flour. 

 

Jour.of Education and science vol.1  no.14 pp72-79 .2002. 

 

سطح الحبوب المخزونة لوقايتها من اإلصابة بخنفساء   ىإضافة المساحيق الخاملة عل-5

 2007 .3العدد 5لد الخابرا,مجلة أبحاث كلية التربية األساسية المج 

 

 حياتية خنفساء الطحين المتشابهة  يتأثير بعض المستخلصات النباتية ف-6

ونشر الحقا في مجلة   لكلية التربية/جامعة ديالى, 2002نيسان  22-21المؤتمر العلمي الرابع 

 . 2002جامعة ديالى  العدد) ( 

 

 



 في منطقة الموصل,, استجابة أصناف مختلفة من الحنطة النعمة لإلصابة بالتربس-7

 . 1997مجلة التربية والعلم , العدد السادس والعشرون  

 

 .1997التواجد السنوي لحشرة قفاز العنب  , مجلة كلية المعلمين العدد الحادي عشر -8

 

, العدد  تأثير درجات الحرارة المنخفضة على خنفساء الطحين المتشابهة.مجلة كلية المعلمين-9

 (. PP 42-33) 1998الخامس عشر ,

 

 Trogodermaبعض المساحيق الخاملة الطبيعية والمصنعة ضد خنفساء الخابراتقييم  -10

granarium Everts . العدد ملحق   38مجلة زراعة الرافدين،مجلد  المرباة على حبوب الحنطة

(2  )2010 . 

 

   ،ثاني ،المؤتمر العلمي الاألسطح المعاملة بالمساحيق الخاملةواثرها على خنفساء الخابرا.  -11

 .2012جامعة تكريت كلية العلوم،قبول نشر

 

تأثير متبقيات محاليل عدد من المساحيق الخاملة ضد خنفساء الخابرا،مجلة علوم الرافدين  -12

 ، وقائع المؤتمر العلمي الثاني كلية العلوم ،قسم علوم الحياة. 2011

 

كلية التربية   أبحاث ساحيق الخاملة،مجلة حساسية خنفساء الطحين الحمراء لبعض الم -13

 . 595 -587،ص  2العدد 11المجلد  2011كانون الثاني  ، األساسية

 

 Trogoderma granariumتأثير عدد من المساحيق الخاملة في حياتية خنفساء الخابرا  -14

Everts  292-284ص 5العدد   25،  ألمجلد  2012مجلة التربية والعلم. 

 

15- pinding profile of interaction protein with drug. journal(Conference 

of basic education college for science and mathematic)vol,1p415-427 

june 7-8 ,2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :  األكاديميةالخبرة 
_ 1993ذ   تدريسي في  قسم العلوم العامة /كلية التربية األساسيية  / جامعية الموصيل مني -

 مر حاليا      ومست

 
 المواد التي قام بتدريسها :  -

 
 .1995-1993العلوم العامة /المرحلة األولى لألعوام -1

 

 .1999-1996العلوم العامة)األدوية( المرحلة األولى لألعوام  -2

 

 .2000-1993علم الحشرات االقتصادية المرحلة الثانية لألعوام  -3

 

 .2014-1993وام عة لألعلم الحشرات العام المرحلة الثالث-4

 

 .2005-1995علم الفايروسات المرحلة الثانية لألعوام  -5

 

 .2014-1998علم الفسلجة الحيوانية المرحلة الثالثة لألعوام -6

 

 .2000-1995علم األحياء المجهرية المرحلة الثانية لألعوام -7

 

 .2014-200علم الحيوان العام _المرحلة  األولى لالعوام -8

 

 .2017-2014ة التربية البيئية والصحية لالعوامدتدريس ما  -9

 

 إالشراف على  مشاريع التخرج لطالب المرحلة الرابعة . -10

 
 
 
 
 



 المشار ات العلمية واإلدارية

 أ. المؤتمرات والندوات العلمية :
ع و في اللجنة االجتماعية للمؤتمر العلمي األول المنعقد تح  شعار : )البح   •

 م2007/أيار/24-23األكاديمي مدخل لت وير المعرفة العلمية والتربوية( للمدة من 
ع و في اللجنة االجتماعية للمؤتمر العلمي ال ال  المنعقد تح  شعار : )تنو  العلوم  •

 م.2009/ أيلول /30-29مدخل  ل  التكامل المعرفي( للمدة من 

 .1997.1995ع و لجنة أعداد مناه   ليات المعلمين , •

 2019ع و اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي ال ال  لكلية التربية األساسية  •

      

 
 

  -اللجان:  
 ع و لجان الممارسة الميدانية لجامعة الموصل. •

 2010-2009-2008-2007لجنة االستيراد في الكلية)ع وا(. •
-2007-2006لجنة الت بيق في المدراس للمر لة الرا عة)ع و ارتبا  قسم العلوم(. •

2008-2009. 

 ر ي  لجنة تسليم المواد المختبرية لعلوم الحياة. •

 2012-2003ع و اللجنة المر زية لت بيق طلبة المر لة الرا عة لالعوام  •

 ع و اللجنة اإلرشادية  في قسم العلوم. •

 .2008-2007-2006ر ي  اللجنة االجتماعية في قسم العلوم  •
 .2010ع و لجنة مقابلة طال  المر لة األول  لكلية التربية األساسية  •

 .2014-2006ع و لجنة متا عة الواق  الصحي للناد  ال البي في الكلية  - •

 1997-1995ع و اللجنة االمتحانية المر زية في الكلية  •

 ر ي  لجنة الجرد لقسم العلوم ألعوام عديدة. •

 .2014-1993ع و اللجنة العلمية في قسم العلوم و عدد  بير من اللجان في الكلية 
 

   :الدورات
 دورة الحاسو  االلكتروني )مر ز الحاسبة االلكترونية  - المشار ة  

 .1996/جامعة الموصل( 

 دورة طرا ق التدري  في مر ز طرا ق التدري  /جامعة الموصل             -  المشار ة  
1995                       

 
 
 

 الشهادات التقديرية و تب الشكر : 
 (81عدد ) : والتقدير  كتب الشكر 

 



 (2007العراق ىحاصل على جائزة البحوث المتميزة )المرتبة الثالثة عل-
على مستوى الكلية تحت عنوان: )األمراض المعدية وطرق الوقاية    علميةألقاء محاضرة   •

 .  2009/  12/  29في  ةمنها( والمنعقد 

 2018القاء محاضرة بعنوان "الوعي البيئي والصحي وعالقته بالفرد والمجتمع" •

 المشاركة في القاءالسمنرات العلمية في القسم وبشكل مستمر. •

 الدقيق .   ختصاص( بحثا علميا في اال 26تقييم )  •

 .   من االطاريح العلمية  الربعةعضو لجنة المناقشة •

 .عضو نقاية المعلمين  •

 التأليف والترجمة:-

 2011كتاب " سم النحل واالستشفاء به    تأليف -1

 2017كتاب" موسوعة عالم النمل   تأليف -2

 المؤتمرات  والندوات:-

 (.١٢)يةوالورش العلم  والندوات  (٤)المشاركة في عدد جيد من المؤتمرات -1

 ختلفة وبمحاور متنوعة.م (٤)دورات عددب ركة  المشا  -2

 .األساسيةالمشاركة المستمرة بأعداد مناهج كليات التربية   -3
 

 الدورات :
 1996بجامعة الموصل عام االلكترونية  المشاركة في دورة الحاسوب في مركز الحاسبة   -

وصيل عيام بجامعية الم  طرائيق التيدريس  في مركز  طرائق التدريس  المشاركة في دورة   -

1995 

 

 


