
 

 السيرة الذاتية

 كريم عبدهللا حسن اسماعيلاالسم الرباعي : 

 1661/  6/ 11:  الوالدةتاريخ  -

 3112-3112 عليها:دكتوراه                  تاريخ الحصول  الشهادة: -

 فايروسية-مراض نبات أ–وقاية نبات التخصص العام : التخصص الدقيق :  -

 1/7/3113تاريخ الحصول عليه :                        مساعدأستاذ     اللقب العلمي :  -

 سنة 8عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :  -

 سنة 31عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :  -

 kareem_citruspalm@yahoo.comالبريد االلكتروني :  -

 والغابات كلية الزراعة -جامعة الموصلالجهة المانحة للشهادة البكالوريوس :  -

 كلية الزراعة والغابات -جامعة الموصلالجهة المانحة لشهادة الماجستير :  -

 كلية الزراعة –جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 استخدام الزيوت المعدنية والمبيدات الحشرية للحد من مرض موزائيكعنوان رسالة الماجستير :  -

 المنقول بوساطة حشرة المن على نبات القرع  3-الرقي

التحري عن مسبب مرض التبرقش البثري على الباذنجان في الحقول عنوان رسالة الدكتوراه :  -

 المحمية والمكشوفة في العراق

 الوظائف التي شغلها : -

 الى  –الفترة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2/2/1663 كنعان  معاون رئيس شعبة زراعة كنعان   1

 6/5/1667-6/2/1683 بني سعد  رئيس شعبة بني سعد 3

 7/2/1668-7/6/1667 هبهب بهبرئيس شعبة  ه 2

  بعقوبة  يس لجان ثابتة مديرية الزراعةرئ 2

 1666 بني سعد معاون رئيس شعبة بني سغد 5

زراعة –رئيس قسم وقاية النبات  6
 ديالى

 3116 -3112 بعقوبة

 3116/ 11/8 جامعة ديالى ديالى-معاون عميد كلية الزراعة   7

 2/3117 الىديعة جام ديالى -معاون عميد كلية العلوم 8

 رئاسة جامعة والعالقات الثقافية مدير قسم البعثات  6
 ديالى

6/3117-6/3118 

رئاسة جامعة  مدير قسم التخطيط والمتايعة 11
 ديالى

6/3117 -6/3118 

رئاسة جامعة   مسجل عام  11
 ديالى

6/31176 /3118 

مدير قسم الشؤون االدارية  13
 انونيةوالق

رئاسة جامعة 
 ديالى

1 /3111-35/11/3111 

 رة 



 11/3113-35/11/3111 رئاسة جانعة ديالى أمين عام المكتبة المركزية  12

 3/3112 كلية الزراعة مدير مكتبة  12

المجمع الحدودي  طريبيل-مدير دائرة الحجر الزراعي  
 طريبيل

2/1666- 7/1666 

    

    
 

 

 

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات  الى  –الفترة من  الجهة ) الجامعة ) الكلية ( المعهد (  ت

  3112-3116 كلية الزراعة ديالى 1

  3113-3115 ديالى-كلية العلوم  3

    

 

 بتدريسها :المقررات الدراسية  التي قام  -

 السنة الدراسية  المادة  القسم  الكلية  الجامعة  ت

اليستنة وهندسة  الزراعة ديالى 1
 الحدائق

 3112لغاية  -3116 حشرات بساتين

جامعة  3
 ديالى

 3117لغاية -3116 امراض نبات البستنة  الزراعة 

 3117لغاية -3116 امراض نبات البايولوجي  العلوم  ديالى 2

 3111لغاية -3116 حشرات البايولوجي العلوم ديالى  2

 3113-3111 الفقريات البايولوجي العلوم ديالى 5

 3111 انكليزي البايولوحي  العلوم ديالى 6

 3111، 3116 اسس وقاية الثروة الحيوانية الزراعة ديالى 

 3111 اسس وقاية البستنة الزراغة ديالى 

المحاصيل  الزراغة ديالى 
 قليةالح

 3112 كيمياء حيوية

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

     الحشرات  

     كيمياء حيوية 

     امراض نيات 

      



      

 

 ح :ياالشراف على الرسائل واالطار -

عنوان الرسالة او  القسم  الكلية  الجامعة  ت
 االطروحة 

السنة 
 الدراسية 

1      

3      

2      

      

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركــــة  مكان االنعقاد العنوان  ت
 –) بحث 
 حضور( 

 السنة 

ي االول والثاني المؤتمر الزراع 1
 لزراعة ديالى

خطة عمل قسم  ظة ديالىمحاف
 الوقاية

3112- 3115 

 نظمات المجتمعزراعي لم مؤتمر 3
 المدني

تنظيم وادارة   محافظة ديالى
 المؤتمر

3116 

مؤتمر كلية الزراعة االول  2
 والثاني

 3111-3116 بحث جامعة ديالى

 3116 بحث جامعة ديالى مؤتمر كلية العلوم االول 2

 3112 دراسة االردن مؤتمر  البيئة  5

دية زراعية رات علمية وارشاود 6
 في نواحي وقصبات المحافظة

لغاية  1663 ادارة الندوات ديالى محافظة

3116 

وزارة الزراعة  ة المتكاملةورشة عمل المكافح 7
 العراقية

وضع دراسة 
 وخطط

3115 

وضع خطط  ليم كردستاناق ورشة عمل االدارة المتكاملة 8
 ودراسة

3115 

ورشة عمل التقنين باستخدام  6
 الري

وضع خطط  اقليم كردستان
 ودراسة

3117 

ورشة عمل مكافحة ادغال  11
 الحمطة

وضع  خطط  اقليم كردستان
 ودراسة

3115 

ورشة عمل الدوباس وذبابة  11
الياسمين البيضاء اليجاد مفترس 

 مشترك

برزبن –استراليا 
 سيسايرو

وضع دراسة 
لحياتية اآلفتين 

 حتها حيوياومكاف

3115 

االنتاجية من  ورشة عمل العملية 13
 الى االنتاج هياة االرضت

 والتسويق والخزن والتصدير

ايطاليا معهد 
 باري للبحوث

تخطيط للعملية 
 االنتاجية 

3113 

ندوة مشتركة عن المكافحة  12
 الحيوية

جامعة ديالى كلية 
 الزراعة

 3112 محاضرة

 3112 ادارة الندوةجامعة ديالى كلية  ندوة الثروة الحيوانية واالعالف 12



 الزراعة

منظمات مجتمع  بغداد-نخيل العراق  مؤتمر انقذو 15
 مدني 

 3112 مشارك وداعم

     

 ورشة عمل المواد الكيماوية 16
 والبايولوجية

–جامعة النهرين 
 كلية العلوم

 3112 مشارك

 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 3112 وزارة الصناعة النفايات والبيئة 

وزارة المصالحة  بغداد -تربية نحل  
 بغداد-الوطنية 

3112 

    

    

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر  عنوان البحث  ت

 3112 الزال تحت النشر تأثير الجفاف والتصحر على البيئة  

    

    

    

 

 ( التي قام بالنشر فيها :impact factorsالمجالت العالمية ومجالت )  -

 السنة  العدد الذي نشر فيه  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

    العراق مجلة العلوم الزراعية  

      

      

      

      

      

      
 

 

 البحوث المنشورة

تقويم فاعلية مادتي ملح الطعام والرماد وبعض المبيدات الكيماوية الفطرية ضد مرض خياس طلع النخيل -1

 . 2212( 2( العدد)2في محافظة ديالى / العراق .مجلة ديالى للعلوم الطبيعية مجلد )



العريضة األوراق اختبار فاعلية مبيدات ألدغال وأصناف من الشعير في الحد من انتشار األدغال الرفيعة و -2

 . 2212( 2( العدد)2.مجلة ديالى للعلوم الزراعية  مجلد)

دراسة أولية لمدى انتشار فايروس موزائيك الخيار في الحقول المحمية للعائلة الباذنجانية  في محافظة  -3

 2212،  242-232( 1العدد) 2ديالى .مجلة ديالى للعلوم الزراعية مجلد )

ائيك الخيار في منطقة بني سعد )محافظة ديالى( في الحقول المكشوفة . مجلة أدارة مرض فايروس موز -4

 . 2212، 112- 121( 1( العدد )4ديالى للعلوم الزراعية مجلد )

5- Evaluathon of sulfaxaflor as anoval group insecticide againsit whitfly Bemisia 

tabaci Gana. On cucumber at Ninevah Governorat /Kwer Distriput.  مجلة ديالى للعلوم

 .2213( 1(  العدد )5مجلة ديالى للعلوم الزراعية  مجلد )22-22-2213( 1(  العدد )5الزراعية  مجلد )

 بحوث تحت االنجاز  

 دراسة تشخيصية وجزيئية لفايروس موزايئك الخيار في العراق . مجلة ديالى للعلوم الزراعية  ) مشترك ( -1

المسبب لمرض اصفرار وموت سعف النخيل في محافظة ديالى     Fusarium solaniمقاومة الفطر  -2

 )مشترك( 

استخدام الحواجز النباتية والمصائد الصفراء في ادارة االمراض الفايروسية علىى  -3

فىىي منطقتىىي بنىىي سىىعد وخىىانقين فىىي  .Solanum tuberosum Lنبىىات البطاطىىا 

 محافظة ديالى 

 

 

 الهيئات العلمية المحلية والدولية : عضوية -

تاريخ  دولية \محلية  اسم الهيئة  ت
 االنتساب

انتهاء \مازال عضوا  
 العضوية 

 مالحضات

 1/7 محلية جامعة ديالى 
/3117 

  مازال عضو

      

      

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 كتب شكر (:\شهادات تقديرية \ابداعات او نشاطات حصل فيها على ) جوائز  -

ماحصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت
)جائزة 

شهادة \
كتاب \تقديرية 
 شكر 

عنوان النشاط  الجهة المانحة 
 او االبداع 

 السنة 

مكافحة ادغال الحنطة  1
 والشعير 

مكافحة ادغال  الزراعةوزير  شكر وتقدير
محاصيل 
 سنراتيجية

3112 

مكافحة الدوباس  3

 والحميرة

مدير عام  شكر وتقدير

الهيأة العامة 
لوقاية 

 المزروعات

 3115 مكافحة جوية

تفعيل دور منظمات  2
 المجتمع المدني الزراعية

تفعيل دور  محافظ ديالى شكر وتقدير
منظمات 
 مجتمع مدني

3117 

تغعيل دور اللجان  2
 الزراعية بالمحافظة

اللجان  محافظ ديالى شكر وتقدير
 الزراعية

3117 

رئيس قسم  تقويم اداء 5
 الوقاية

 3666-3115 تقويم اداء مدير الزراغة شكر وتقدير

، 1662،1662 انتاجية عالية محافظ ديالى شكر وتقدير  تحقيق انتاجية عالية  6

1665 

شهادة  مشاركة مؤتمر 7
 تفدبربة

 3118 مشاركة بحث كلية الزراعة

شهادة  مشاركة مؤتمر 8
 تقديرية

 3116 مشاركة بحث كلية العلوم

شهادة  مشاركة ورشة عمل  6
 تقديرية

ايطاليا معهد 
 باري

مشاركة 
 ورشة عمل

3113 

زيارة وتقويم اداء مصانع  11
 صائر في ايطالياالع

شهادة 
 تقديرية

 3113 زيارة ايطاليا

ادارة قسم االدارية  11
 والقانونية

شهادة 
 تقديرية

جامعة  سرئي
 ديالى

 3111 تقويم اداء

شهادة  المكتبة المركزية ادارة 13
 تقديرية

جامعة  رئيس
 ديالى

 3113 تقويم اداء

لجان انجاز اعمال   12
 مختلفة 

شكر 

 2وتقديرعدد 
جامعة  رئيس
 ديالى

 3111-3111 تقويم اداء

شكر  رئاسة لجان بشائر الخير 12

 2وتقديرعدد 
جامعة  رئيس
 ديالى

 3113-3111 تقويم اداء



عضوية لجان ترفيع،  15
 واستحداث، عالواتحذف 

شكر وتقدير 

2 
رئيس جامعة 

 ديالى
 3113-3111 تقويم اداء

عضوية لجان اضافة  16

 الخدمة 
رئيس جامعة  3شكر وتقدير

 ديالى

 3111 تقويم اداء

رئيس جامعة  شكر وتقدير عضوية لجنة الهيكلية 17
 ديالى

 3111 تقويم اداء

مساهمة باحياء مؤتمر  18
 كلية الزراعة االول

وتقدير  شكر

 3عدد 
رئيس جامعة 

 ديالى
 3118 تقويم اداء

مواضبة حضور ودوام  16
 مستمر 

شكر 

 3وتقديرعدد
رئيس جامعة 

 ديالى
 3117-3116 تقويم اداء

شهادة  انجاز عمل 31
تقديرية وشكر 

 وتقدير

مدير مكتب 
 مجلس النواب

 3112 تفويم اداء

شكر وتقدير  انجاز اعمال 31

 18عدد 

عمداء كليات 
 جامعة ديالى–

لغاية  3117 تقويم اداء

3112 

شهادة  شة عملمشاركة ور 33
 تقديرية

جامعة 
النهرين كلية 

 العلوم

مشاركة 
 ورشة عمل

3112 

 

 التاليف الترجمة : -

غير \منهجية  عدد الطبعات  اسم دار النشر  عنوان الكتاب  ت
 منهجية 

     

     

     

     

     

 

 

 اللغات التي يجيدها  -

  العربية -1

 االنكليزية -3

2-  

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

جمعية النحالين العراقية ، نقابة المهندسين الزراعيين، –عضو ناشط في منظمات مجتمع مدني  -1

 نائب رئيس غرفة زراعة ديالى ، غرفة تطوير الزراعة

 3115- 3112مقدم برنامج الزراعة في قناة دجلة لسنة  -3

 



 نشاطات اخرى  -

 مجلة آفاق علميةفي صاحب مقاالت ولدي صفحة   -1

3-  

 

 CD)يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص ) \مالحظة 


