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 أستاذ مساعد المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، عموم الحياةقسم  القسم العممي ، 
 عموم الحياة التخصص العام 
 عمم الحيوان )عمم الحشرات( التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني dr.Ibrahimkhaleel@uomosul.edu.iq   
 بوابة البحث العممي https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ibrahim_Alhadidy 

 رابط صفحة ال الباحث العمميprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: اً رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ibrahim_Alhadidy
https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ibrahim_Alhadidy


 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 تكريت ، جامعةالتربية لمعموم الصرفة كمية عموم الحياة/ عمم الحيوان )عمم الحشرات(  2013 دكتوراه ،
 عراقال

 جامعةالتربية لمعموم الصرفة كمية عموم الحياة/ عمم الحيوان 2002 ماجستير ، 
 عراق، الالموصل

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة  عموم الحياة 1999 بكالوريوس
 الموصل، العراق 

 بكالوريوس    
 

 األلقاب العممية
 15/10/2017 أستاذ مساعد 
 31/5/2007 مدرس 
 26/8/2004 مدرس مساعد 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 جامعة تكريت/ كمية العموم  2006 مدير مكتبة كمية العموم 
 تدريسي  
 تدريسي 
 تدريسي 

2004 – 2006 
2006 – 2008 
2008 – 2020 

 جامعة تكريت/ كمية العموم/ قسم عموم الحياة
 ىيئة التعميم التقني/ المعيد التقني في الموصل/ قسم الصيدلة
 جامعة الموصل/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ قسم عموم الحياة

 

 األنشطة التدريسية
 كمية التربية لمعموم الصرفة ، قسم عموم الحياة المرحمة الثالثة،، عمم الحشرات العام 
 كمية التربية لمعموم الصرفة، قسم عموم الحياة، المرحمة الرابعة، عمم الحشرات الطبية 
 )عمم الحياة الجزيئي، المرحمة الرابعة، قسم عموم الحياة، كمية العموم )جامعة تكريت 
  م )جامعة تكريت(عمم االنسجة الحيوانية، المرحمة الثانية، قسم عموم الحياة، كمية العمو 
 )عمم الفسمجة الحيوانية، المرحمة الثالثة، قسم عموم الحياة، كمية العموم )جامعة تكريت 
 )عمم الحيوان العام، المرحمة االولى، قسم عموم الحياة، كمية العموم )جامعة تكريت 

 



 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  تأثير بعض المساحيق الخاممة في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية )الخابرا( )1بحثTrogoderma granarium Everts 

(Coleoptera: Dermestidae)()  كانون االول  <7-=7المؤتمر الدولي االول والعممي الثالث لكمية العموم / جامعة تكريت لمفترة
 (=-7، ص 7ج <817

  حياتية خنفساء الحبوب المنشارية فيتأثير تداخل بعض أصناف التمور ودرجات الحرارة )2بحثOryzaephilus surinamensis 
L. (Coleoptera: Silvanidae)  () ( عام;(، العدد )87مجمة تكريت لمعموم الصرفة /كمية العموم /جامعة تكريت المجمد ،) 

 (6 -1ص  (،>817)
  خنفسائي الطحين الحمراء والخابرا باستعمال بعض الطرائق الفيزيائية ودراسة قابميتهما عمى اختراق بعض مواد مكافحة ) 3بحث

 (8177(، >=:-8=:، ص)8177نيسان  =8ولغاية  >8جامعة تكريت لممدة من  -المؤتمر العممي الخامس لكمية الزراعة ()التعبئة
  لمفقد في أصناف الحنطة الخشنة تأثير فترات الخزن عمى النسبة المئوية ) 4بحثTriticum durum   والكثافة العددية لخنفساء

المؤتمر العممي السادس  ()Trogoderma granarium Evertsوالخابرا  Tribolium castaneum (Herbst)الطحين الحمراء 
 (?811(، 811-8?7، ص)?811آذار  ;8-:8جامعة تكريت لمفترة من  -عموم الحياة -لكمية التربية

  التأثير الحيوي لمشتقات االمينوفينول وبعض المستخمصات النباتية في خنفساء الموبيا الجنوبية ) 5بحثCallosobruchus 

maculatus (Fab.)() ( 81-<?7(، ص)9(، العدد )<مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية، المجمد: ،)811>  ) 
  دراسة تأثير بعض المستخمصات المائية والكحولية ألربع نباتات طبية عمى حياتية خنفساء الموبيا الجنوبية ) 6بحث

Callosobruchus maculatus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidae)() ( العدد <مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية، المجمد ،)
 (  <811(، 1<9-1=9(، ص)8)

  يق النباتية في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية )الخابرا( تأثير بعض المساح) 7بحثTrogoderma granarium Everts 

(Coleoptera: Dermestidae)() ( 1>(، ص)7(، العدد )79مجمة تكريت لمعموم الصرفة، المجمد-<: ،)811>) 
  طحين الحمراء التقييم الحيوي لمشتقات االمينوفينول وبعض المستخمصات النباتية ضد خنفساء ال) 8بحثTribolium castaneum 

(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)() ( 79 -797(، ص)8(، العدد )>مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية، المجمد? ،)
811<  ) 

  تأثير بعض المستخمصات النباتية عمى حياتية خنفساء الطحين الحمراء ) 9بحثTribolium castaneum (Herbst) 

(Coleoptera: Tenebrionidae)() ( 9<(، ص)8(، العدد )71مجمة تكريت لمعموم الصرفة، المجمد->< ،)811;) 
  المؤتمر العممي القطري الثالث لوقاية  ()حياتية خنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخابرا في بعض منتجات الحنطة المحمية) 10بحث

 (8119آذار  <7-=7لموصل المزروعات/ كمية الزراعة والغابات/ جامعة ا
  11بحث 



 
 
 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
  817 األولكانون  <7-=7والعممي الثالث لكمية العموم / جامعة تكريت لمفترة  األولالمؤتمر الدولي> 
 8177نيسان  =8ولغاية  >8جامعة تكريت لممدة من  -المؤتمر العممي الخامس لكمية الزراعة 
 811آذار  ;8-:8جامعة تكريت لمفترة من  -عموم الحياة -المؤتمر العممي السادس لكمية التربية? 
 8119آذار  <7-=7ي القطري الثالث لوقاية المزروعات/ كمية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل المؤتمر العمم 
  الندوة العممية الموسومة مخاطر التموث المروري وتردي نوعية اليواء في الموصل/ مركز بحوث البيئة/ جامعة الموصل

27/11/2019   
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 ( دورة التحميل االحصائي وفق نظامSPSS المقامة في مركز التعميم المستمر لمفترة من )4/2019/ 25-23 
  9/2018/ 27-23دورة سالمة المغة العربية لموظفي الدولة في كمية التربية لمبنات قسم المغة العربية لممدة من 
  دورة تدريبية عن النظم الحديثة والتقنات المستخدمة في االدارة التناسمية لممجترات التي اقيمت في كمية الطب البيطري/ جامعة

 19/2/2019-18الموصل بتاريخ 
  
 الدورات التأىيمية 

 

 عضوية الجمعيات
 جمعية المترجمين العراقيين 



  
 

 كتب الشكر
 19/6/2019في  176من مجمس النواب العدد  شكر وتقدير 
  27/6/2019في  2505شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمعموم الصرفة العدد 

 
 
 


