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أوالً  :انًؤهالث انعهًٍت .
الدرجت العلويت

الجاهعت

التاريخ

الكــليــــت

بؽالورووس ذ

اؾدؾقؿاـقةذ ذ

اؾعؾومذ ذ

5791ذ-ذ 5797ذ

ذ
املاجدًري ذ

بغداد ذ

اؾعؾومذ ذ

5791ذ-ذ 5791ذ

الدكًوراه ذ

ادلدتـصريةذ ذ

اؾعؾوم ذ

5771ذ-ذ 5776ذ

ذ
أخرى ذ

ذ

ذ

ذ

راٍَا ً  :انخذسس انىظٍفً .
ث

الجهت

الوظيفت

الفترة هن  -الى

 1هساعد باحث علوي

هجلش البحث العلوي /بغداد

1881-1894

 2باحث علوي

هنشاة الوثنى العاهت /هصنع الوبيداث

1881-1881

 3هدرس

الوبيداتالوبيداث
االنبار/كليت التربيت للبناث
جاهعت

1886-1881

 4رئيش قسن علوم

جاهعت االنبار/كليت التربيت للبناث

1881-1886

تدريسي
 5الحياة

جاهعت قاريونش \ ليبيا

1888-1881

 6رئيش قسن علوم

كليت التربيت للبناث
يي|\\االنبار \
جاهعت
ققاقاريونش
لل\

2113-2111

الحياة كليت
 1عويد

جاهعت االنبار \ كليت التربيت للبناث
1111111111111111
جاهعت االنبار \ كليت التربيت للعلوم الصرفت 2118\6\31 - 2111\1\19

 9رئيش قسن علوم
رئيش جاهعت
 8الحياة

2111-2113

 2118\1ــ
\\1
31

جاهعت الفلوجت

2
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رانزا ً  :انخذسٌس انجايعً .
ث

الجاهعت

الجهت (الوعهد  /الكليت)
االـبار ذ

 5779-5775ذ

 2ذ ؽؾقةذاالدابذواؾعؾوم ذ

جاؿعةذؼاريوـسذ\ذؾقبقا ذ

 5777-5779ذ

 3ذ ؽؾقةذاؾعؾوم ذ

االـبار ذ

 1111-5777ذ

 4ذ ؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾبـات ذ

االـبار ذ

 1151-5777ذ

 5ذ ؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاؾصرػة ذ

االـبار ذ

-1151ذ 1157ذ

1

ؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾبـات ذ

الفترة هن  -الى

سابعا ً  :انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسها.
ت ذ

الؼدـــم ذ

أ .ذ اؾدراساتذاالوؾقةذ ذ

املـــــادة ذ
ذ

الدــــــة ذ
ذ

 5ذ عؾومذاحلقاةذ ذ

اؾالػؼرياتذ

-5775اىلذاالن ذ

 1ذ عؾومذاحلقاةذ ذ

عؾمذاحلقوان

 1151-1151ذ

 1ذ عؾومذاحلقاةذ ذ

االحصاءذاحلقاتي

 5779-5775ذ

 4ذ عؾومذاحلقاةذ ذ

عؾمذاؾطػقؾقات

 5779-5771ذ

 1ذ عؾومذاحلقاةذ ذ

حشراتذعاؿة

 1159-1151ذ

 6ذ عؾومذحقاةذ ذ

حشراتذتطبؼقة

 1159-1151ذ

بذ .ذ اؾدراساتذاؾعؾقا ذ

ذ

ذ

 5ذ عؾومذاحلقاةذ–ذؽؾقةذاؾعؾوم ذ

الػؼرياتذؿتؼدم ذ

 5779-5771ذ

 1ذ عؾومذاحلقاةذ-ذتربقة ذ

ـظمذوتصـقفذاحلقوان ذ

 1159-1155ذ

 1ذ عؾومذاحلقاةذذ-ذتربقةذ ذ

عؾمذاؾؼراديات ذ

 1159-1155ذ
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خايساً ( :االطاسٌخ  ،انشسائم ) انخً أششف عهٍها:
ادمذاألرروحةذذأوذذالردالة ذ

ت ذ
أ .ذ ادلاجدتريذ ذ

الؼدـــم ذ

الدـــة ذ

ذ

ذ

 5ذ اؾتأثريذاؾطاردذدلدتخؾصذادلائيذواؾؽحوؾيذواؾزييتذؾبذورذاخلروعذواحلرؿلذعؾىذبعوضذاؾؽقوؾؽس ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1116ذ

 1ذ اؾتأثريذادلدتخؾصاتذادلائقةذواؾؽحوؾقةذواؾزيتقةذؾبذورذاخلروعذواحلرؿلذعؾىذاصوارذاؾذبابذادلختؾػة ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1116ذ

 1ذ تأثريذاؾعواؿلذاؾػقزيائقةذعؾىذحقوتهذاؽقاسذاؾبقضذؾطػقؾيذداءذاؾؼططذيفذاحاػظذاالـبار ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1151ذ

 4ذ ؿدحذحؾمذاحلبوبذادلخزوـةذيفذخمازنذاحاػظةذاالـبار ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1151ذ

 1ذ ؿؼارـةذاؾؽػائةذاالػرتاسقةذؾـوعنيذؿنذاحلؾمذادلػرتسذعؾىذاصوارذاؾذبابذادلـزؾيذادلختؾػة ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1151ذ

 6ذ دراسةذحقاتقةذوؿؽاػحةذحؾمذغبارذاؾتؿر ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1151ذ

 9ذ تأثريذبعضذاؾعواؿلذاؾدميوغراػقةذيفذاـتشارذواـتؼالذؿرضذاجلربذيفذسؽانذاحاػظةذاالـبار ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1156ذ

 9ذ تأثريذبعضذاؾعواؿلذيفذاـتشارذداءذاؾتؼؿلذيفذخمقؿاتذاؾـازحني ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1159ذ

 7ذ دراسةذبعضذاؾعواؿلذادلدببهذيفذاـتشارذؿرضذحبةذبغداد ذ

عؾومذاحلقاةذ ذ  1157ذ

 51ذ ؿدحذاحلؾمذادلتواجدذيفذخمؾػاتذاؾدواجن ذ

عؾومذاحلقاة ذ  1157ذ

 55ذ دراسةذبعضذاجلواـبذاحلقاتقةذؾعائؾةذذبابذاـفذاالغـامذOestiridae

عؾومذاحلقاة ذ  1157ذ

سادساً :انًؤحًشاث وانُذواث انعهًٍت انخً شاسك فٍها.
ت ذ
 1ذ
 2ذ
3
 4ذ
 5ذ
 6ذ
 7ذ
8

العـوانذ ذ

الدـــةذ ذ

5796
ادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾرابعذجملؾسذاؾبحثذاؾعؾؿي ذ
ادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾتاسعذجلؿعقةذعؾومذاحلقاةذاؾعراؼقة ذ 5799
5799
ادلؤمترذاؾدوؾيذاؾرابعذؾتـظقمذتؽاثرذاحلشرات ذ
5797
ادلؤمترذاؾعؾؿيذاخلاؿسذجملؾسذاؾبحثذاؾعؾؿي ذ
5771
ادلؤمترذاؾعربيذاؾدادسذؾعؾومذاحلقاة ذ
5779
ادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾثاؿنذؾعؾومذاحلقاة ذ
1111
ادلؤمترذاؾؼطريذاؾثاـيذؾعؾومذاحلقاة ذ
اؾـدوةذاؾثاـقةذعشرذدلرؽزذاحقاءذاؾرتاثذاؾعؾؿيذاؾعربي ذ 1155

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

4

مؽانذأنعؼادها ذ

نوعذاملشاركةذ ذ

اشرتاكذببحثني ذ
بغداد ذ
(ذحبثذ/ذب ذ
ؿشارؽةذببحث
اؾعراق ذ
ودرتذحضور) ذ
ؿشارؽةذببحث ذ
جقؽوسؾوػاؽقا ذ
ؿشارؽةذببحث ذ
بغداد ذ
ؿشارؽةذببحث ذ
االردن ذ
ؿشارؽةذببحث ذ
االردن ذ
بغدادذ\ذاجلاؿعةذادلدتـصرية ذ ؿشارؽةذببحث ذ
ؿشارؽةذببحث ذ
بغداد ذ
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دابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذاالخرىذ.ذ
خارجذالؽؾقة ذ

داخلذالؽؾقة ذ

عضوذاؾؾجـةذاؾوزاريةذؾدراسةذاؾتـوعذاالحقائيذاىلذ 1111ذ
رئقسذجلـةذاؾرتؼقاتذاؾعؾؿقةذيفذاؾؽؾقة ذ
ؿشارؽةذيفذدورةذاؼاؿتفاذشرؽةذwellcomeذاؾربيطاـقة ذ
رئقسذاؾؾجـةذاالؿتحاـقةذيفذاؾؼدم ذ
عضوذاؾؾجـةذادلرؽزيةذؾالؿتحانذاؾتـاػديذؾطؾبةذادلاجدتريذ ؿشارؽةذيفذػصلذدراسيذيفذجاؿعةذؾـدنذيفذؿوضوعذاؾؾشؿاـقا ذ
عضوذجلـةذوزاريةذيفذتدريبذاساتذةذجاؿعةذاالـبار ذ
عضوذاؾؾجـةذادلشرػةذعؾىذصـدوقذاؾتعؾقمذاؾعاؾي ذ
رئقسذجلـةذؿـاؼشتةذاوذعضوذيفذاؾعديدذؿنذرسائلذادلاجدتريذ ذاالشرتاكذيفذورشةذعؿلذؿعذاؾقوـدؽوذيفذعؿانذيفذشباطذ 1119ذ
ؾؾؾالؿتحاـاالالؾتـاػدقؾؾؾؿتؼدؿؾؾؾؾؿتؼدؿنيذؾدراسةذادلاجدتري
رئقسذجلـةذؿـاؼشةذاوذعضوذيفذاؾعديدذؿنذاصاريحذاؾدؽتوراة ذ االشرتاكذيفذورشةذعؿلذؿعذاؾقوـدؽوذيفذؿايسذ 1119ذ
االشرتاكذيفذورشةذعؿلذؿعذاؾقوـدؽوذيفذابذ 1117ذ
ذ

ثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذأوذتطوورذالًعؾقمذ.
ت
1

حملذالـشر

أدمذاليحث

جمالتذاحؾقةذوعربقهذوعادلقة

ذـشرذ57ذحبثذعؾؿيذ

2
تادعا:ذعضووةذاهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذ.
-5ذذذذعضوذمجعقةذعؾومذاحلقاةذاؾعراؼقة
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

5

الدـة
5796ذاىلذاالن
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عاذراً:ذكًبذالشؽرذ،ذاجلوائزذذوذذفاداتذالًؼدور.
ت

.1

ذ

.2

ذ

.3

ذ

.4

ذ

.5

ذ

.6

ذ

.7

ذ

.8

ذ

كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة

اجلفةذاملاحنة

الدـة

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ يذٌش عاو يشكض بذىد عهىو انذٍاة

مجلس البحث العلمي

 56:9فً 2:96\23\36

=

=

 282\2فً 2:98 \2\38

=

=

 47:3\2فً 2:95 \22\29

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ وصٌش انخعهٍى انعانً وانبذذ انعهًً

وزير التعليم العالي

و و  38: \ 9فً 2::2\8\33

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت انخشبٍت نهبُاث

السيد العميد

2321فً 2::2\9\31

=

=

 4828فً 3112\5\32

=

=

 :99فً 3112\:\4

=

=

 26:فً 3113\3\24
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.9

ذ

.10

ذ

.11

ذ شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس فشع االَباس نالحذاد انىطًُ نطهبت
انعشاق

.12

ذ شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت االداب وانعهىو فً جايعت
قاسٌىَس فً نٍبٍا

.13

ذ

.14

ذ

.15

ذ

.16

ذ

.17

ذ

=

=

 432فً 3113\4\37

=

=

 8:فً 3114\2\31

االتحاد الوطني للطلبة

 293فً 3112\5\29

جامعة قاريونس

فً 2::9\8\26

=

=

فً 2:::\8\35

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعت االَباس

جامعة االنبار

و س س \  414فً 3115\8\31

=

=

و س س \  232فً 3116\4\8

=

=

و س س \  :29فً 3116\22\:

=

=

 :19فً 3117 \3\6

1
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.18

ذ

.19

ذ

.20

ذ

.21

ذ

.22

ذ

=

=

و س س \  3:1فً 311: \5\6

=

=

و س س \  697فً 311:\8\6

=

=

 8:79فً 3113\22\:

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت انخشبٍت نهعهىو انصشفت

كلية التربية للعلوم
الصرفة

 23فً 3127\2\6

شكش وحقذٌش يٍ يعانً وصٌش انخعهٍى انعانً وانبذذ انعهًً

وزارة التعليم العالي

و و  2869\24فً
311:\23\34

=

ب ث  835 \4فً 3123\2\28

 .23ذ
شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ وكٍم وصاسة انخعهٍى انعانً نهشؤوٌ انعهًٍت

.24

ذ

.25

ذ

.26

ذ

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعت االَباس

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت انخشبٍت نهبُاث

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعت االَباس

9

جامعةذاالنيار ذ

مذرذجذ1713ذيفذ 2017\12/26ذ

= ذ

192ذيفذ 2018\3/4ذ

جامعةذاالنيار ذ

مذرذجذ619ذيفذ 2018\5\6ذ

وصاسة انخعهٍى انعانً وانبذذ انعهًً
جايعت انفهىجت
قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد
االكادًًٌ
.27

ذ

.28

ذ

.29

ذ

.30

ذ

.31

ذ

=

=

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت انخشبٍت نهبُاث

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعت االَباس

شكش وحقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعت االَباس

= ذ

مذرذجذ1040ذيفذ 2018/7/5ذ

= ذ

مذرذجذ1894ذيفذ 2018/12/19ذ

جامعةذاالنيار ذ

26ذيفذ 2019/1/7ذ

جامعةذاالنيار ذ

م.ر.ج1200/ذيفذ 2019/7/9ذ

جامعةذاالنيار ذ

م.ر.ج1251/ذيفذ 2019/7/16ذ

حاديذعشرذ:الؽًبذاملؤلػةذأوذاملرتمجة.
ت
5

دـةذالـشر

أدمذالؽًاب
الذيوجد

1

ذ
ثانيذعشرذ:الؾغــاتذ .ذ
-1اللغت العربيت (االم)
-2اللغت االنكليزيت
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ًًوصاسة انخعهٍى انعانً وانبذذ انعه
جايعت انفهىجت
قسى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد
ًًٌاالكاد
 انبذىد انًُشىسة: رانذ عشش
1- Mahmood, S.H and Al_Dulaimi S.I . Biological studies on the mite
Macrocheles muscaedomesticae (Acarina:Macrochelidae) .J.Bid. Sci. Res.
17(2):329-338.1986.
2- Mohsen, Z.H. , Al_Dulaimi, S.I, Al_Baraganji, H. and Kasal,S.M.
Age structure and biting activity of anthtopophilic Phlebotomus samdflies
(Diptera: phlebotomidae) in central Iraq. Proc. Of the 4th Scient. Conf. , Scient.
Res. Coucil ,23-28Oct, Baghdad.1986.
3- Al_Dulaimi, S.I and Kaddow, I.K. The population density of the woolly apple
aphid Eriosona lanigerum (Hsm.) on apple varieties. Proc. Of the 4th Scient.
Conf. , Scient. Res. Council, 23-28 Oct., Baghdad. 1986.
4- Mohsen ,Z.H. , Mahmood, S.H. , Al_Dulaimi, S.I. and Al_Faisal, A.M.
Comparative toxicity of pesticides against house fly Musca domestica and
Predator mite Macroheces muscaedomesticae under laboratory conditions.J.
Biol. Sci. Res. 17(3):207-214 .1986 .
5- Mohsen ,Z.H. , Al_Dulaimi, S.I. and Mehdi, N.S. A Bibliography to the
literature on leishmaniasis in Iraq .J. Biol .Sci. Res. 19(1):163-178 .1988 .
6- Mohsen ,Z.H. , Al_Dulaimi, S.I. , Al_Baraganji, H. , Aboud, T. , Kasal,S.M.
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