بسم هللا الرحمن الرحيم

السيرة العلمية والذاتية

جامعة الموصل كلية التربية قسم علوم الحياة

الهواية  :تصميم واستخدام المحاضرات االلكترونية
البريد اإللكتروني األول aeadismail@yahoo.com
البريد اإللكتروني الثاني aeadhajismail@gmail.com

االستاذ الدكتور أياد يوسف الحاج إسماعيل
المعلومات الشخصية:
اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه  :أستاذ الحشرات 1020
سنة الوالدة2511 :

مكان الوالدة  :الموصل

الحالة االجتماعية :متزوج

عدد سنوات الخدمة :سبعة وعشرون

الجنسية  :عراقية

عدد األطفال :اثنان

سنة.

الشهادات العلمية:

االختصاص  :حشرات – حشرات اقتصادية ( حشرات المواد المخزونة)
 بكالوريوس وقاية النبات  7891الموصل. -ماجستير حشرات  7897الموصل .

عنوان الرسالة "دراسات حياتية وسمية لخنفساء السيكاير في العراق "

 -دكتوراه حشرات  7889الموصل .

عنوان األطروحة " استخدام مجاالت األشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة

لمكافحة حشرتي خنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخاب ار" .

المهام التدريسية:

* منهج البحث العلمي * الحلقات الدراسية لعلوم الحشرات * الحشرات

العامة* حشرات متقدم * حياتية الحشرات*تقنيات علوم الحشرات

* الحلقات الدراسية متقدم * حشرات البساتين * حشرات المحاصيل
الحقلية * آفات المواد المخزونة * حشرات المواد المخزونة * المكافحة

المتكاملة لآلفات *اآلفات الحشرية المدرسية.

المواقع اإلدارية:

 -7مسؤول مركز الوسائل التعليمية .

 -2رئيس قسم التقنيات التربوية في مركز تطوير طرائق التدريس.

 -3عضو مجلس اإلدارة (جميعها في جامعة صالح الدين في اربيل).

النشاط العلمي:

* عدد طلبة الماجستير المتخرجين  :اثنان وعنوان رسالتهما هي:
 -1حياتية خنفسائي الطحين الحمراء والخابرا في بعض منتجات الحنطة المحلية.
ابراهيم خليل ابراهيم صالح الحديدي .كلية التربية جامعة الموصل  86صفحة (.)2002

-2استخدام األشعة المايكروية لمكافحة خنفساء اللوبيا الجنوبية وتأثير ذلك في
حياتيتها.
سفيان حجي سيدو السنجاري كلية التربية جامعة الموصل  88صفحة (.) 2002

 -3استخدامات األشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز المخزون وتأثيراتها
على صفات الجودة
شيماء محمد هشام يوسف كلية التربية جامعة الموصل  111صفحة (.)2112
*عدد طلبة الدكتو ارة المتخرجين  :واحد وعنوان األطروحة

هي :

تاثير عدد من المستخلصات النباتية المائية في حياتية خنفسائي الطحين الصدئية
الحمراء والخابرا وانعكاسات هذه المستخلصات عل التركيب النسجي للمعي
الوسطي والمبايض.
عدنان موسى محمد  .كلية التربية جامعة الموصل ص .)2008( 121

الكتب المنشورة :

 علم الحشرات العملي ( ( )7881تركيب وتصنيف) دار الكتب  ،جامعة صالح الدين

في اربيل  282صفحة.
 تدريس علم الحشرات المستند على الحاسوب ( )2111قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،
جامعة الموصل  752 ،صفحة.
 اآلفات الحشرية المدرسية ( )1005قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،جامعة الموصل
711،صفحة.
 اإلدارة المتكاملة لآلفات الحشرية ( )2118قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،
جامعة الموصل 88 ،صفحة.
 حشرات المحاصيل الحقلية ( )2118قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،
جامعة الموصل  98 ،صفحة.
 حشرات البساتين ( )2171قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،
جامعة الموصل  711 ،صفحة .
يمكن التنزيل لهذه الكتب من االنترنيت من المواقع التالية:

* األقراص المدمجة:
·
·

آفات المواد المخزونة في العراق :قاعدة معلومات (.)2111
تدريس مختبر علم الحشرات العملي المستند على الحاسوب(.)2119

* األعمال االلكترونية :

قائمة باألقراص الليزرية المنتجة االنترنيت والمعلوماتية
 )7حصاد االنترنيت من كتب الحاسبات المنزلة من االنترنيت (.)2115
 )2العروض االلكترونية للمحاضرات الجامعية (. )2115
 )3برامج التحليالت اإلحصائية للبحوث شرح وتنصيب(.)2115
 )1تعلم أدوات المكتب لميكروسوفت (.)2112
 )5تعلم االنترنيت والبريد االلكتروني(.)2112
 )2تعلم بعض البرامج العلمية(.)2112
 )1استخدام الحاسوب النقال (الب توب) في التعليم (.)2112
 )9موقع كلية التربية على شبكة االنترنيت (.)2112
( قاعدة معلومات كاملة عن أقسام وشعب كلية التربية) .

 )8بعض البرامج الخدمية المفيدة (.)2112
)71

برنامج إدارة األسئلة االمتحانية (.)2112

)77

برنامج منسق الحدائق (.)2112

)72

محاضرات التربية اإلسالمية من االنترنيت (.)2112

)73

محاضرات في تعلم تركيب وصيانة الحاسوب(.)2112

)71

محاضرات التحليل اإلحصائي للبحوث باستخدام نظام
(spssشرح وتنصيب) (.)2112

 )75األقراص الوامضة  Flash diskاستعماالتها و البرمجيات الخاصة بها(.)2111

 )72برامجيات صيغة المستندات المحمولة شرح وتنصيب(.)2119
 )71تعلم استخدامات البرامج اإلحصائية الجاهزة(.)2119

 )79تعلم برامجيات استخدام الحاسوب في التعليم(.)2119

قائمة باألقراص الليزرية المنتجة في مجال علوم الحشرات
 )7بوابات االنترنيت إلى مواقع علوم الحشريات ( .)2115
 )2بحوث آفات المواد المخزونة المنزلة من االنترنيت (. )2115
 )3الفحوص القياسية لألغذية من التلويث باآلفات (.)2115
 )1خلق الذباب  :صفحة من اإلعجاز العلمي للقران الكريم (.)2115
 )5العالجات بمنتجات نحل العسل  :من اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم(.)2115
 )2حقائق ومعلومات عن آفة السونة(.)2115
 )1مجموعة أيهاب بكر للبرمجيات العلمية()2112
(خطوط السمية للمبيدات  ،قياس مساحة الورقة النباتية  ،تنظيم خالصات البحوث).

 )9محاضرات في وقاية منتجات األغذية واألعالف(.)2112
 )8جمع وحفظ وتشخيص ودراسة الحشرات (.)2112
)71

محاضرات الفسلجة البيئية للحشرات(.)2112

)77

محاضرات مبيدات اآلفات (.)2112

)72

محاضرات تصنيف الحشرات(.)2112
( قاعدة معلومات كاملة عن أقسام وشعب كلية التربية) .

)73

مفردات مناهج علوم الحشرات في العالم من االنترنيت (.)2112

)71

الصراصير :أخر ما تم نشره عنها في االنترنيت(.)2112

)75

األرضة:أخر المعلومات عنها من االنترنيت (.)2112

)72

المكافحة المتكاملة آلفات المواد المخزونة (منشورات وبرامجيات) (.)2112

)71

برنامج محاكاة التجارب الوراثية لحشرة الدروسفلة (.)2112

)79

التعليم عن بعد في علوم الحشرات (.)2111

)78

الحشرات والطب الشرعي (.)2111

)21

المكتبات الرقمية لعلوم الحشرات (.)2111

)27

برامجيات علوم الحشرات (.)2111

)22

الندوة العلمية الكندية لحشرات المواد المخزونة:مشاكل قديمة وحلول
حديثة(.)2111

)23

كتب الحشرا ت والصحة العامة (.)2111

)21

االفات الصحية والمدرسية(.)2119

)25

مراجع في علوم الحشرات (.)2119

* البحوث المنشورة :
-7الفعاليات الحيوية لبالغات خنفساء السيكاير
المجلة العراقية للعلوم الزراعية (زانكو)

المجلد  3العدد 7895 )772-711( 1
 -2دراسات حياتية لألطوار غير البالغة لخنفساء السيكاير.
المجلة العراقية للعلوم الزراعية (زانكو)

المجلد  1العدد 7892 )29-23( 7

 -3تأثير بعض أصناف التبغ المخزون على بعض النواحي الحياتية لحشرة خنفساء السيكاير
المجلة العراقية للعلوم الزراعية (زانكو)

المجلد  1العدد 7892 )85-87( 2

 -1تأثير صنف التبغ على حساسية بالغات خنفساء السيكاير لمبيدي سوميسيدين وفوليثيون
مقارنة بالبيئة الصناعية .

المجلة العراقية للعلوم الزراعية (زانكو)

المجلد  5العدد 7891 )223-271( 2
-5تأثير درجات الح اررة العالية على نسبة القتل في حشرتي قملة الطحين الحمراء وخنفساء
الخاب ار .

المجلة العلمية لجامعة صالح الدين  /اربيل
المجلد  7العدد 7899 )13-35( 2

-2مسح اآلفات الحشرية في مخازن حبوب اربيل.

المجلة العراقية للعلوم الزراعية (زانكو)

المجلد  2العدد 7899 )723-751( 7

 -1تأثير الح اررة العالية على موت الحشرات البالغة لسوسة األرز.
مجلة وقاية النبات العربية  /بيروت

المجلد  2العدد 7899 )19-12( 7

 -9االنتشار الموسمي ليرقات نغف األنف لألغنام في منطقة اربيل.
المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي بغداد

المجلد  7الجزء  77-1 )83-98( 1تشرين األول 7898

 -8التقويم الحيوي للسمية النسبية ألربعة مبيدات حشرية و متبقياتها على بالغات خنفساء
السيكاير .

مجلة وقاية النبات العربية  /بيروت

المجلد  1العدد 7898 ) 57-12 ( 7

 -71التواجد الموسمي ليرقات ذباب نغف انف الماعز في اربيل .
المجلة العراقية للعلوم البيطرية  -الموصل

المجلد  2العدد 7883 )9-5( 7

-77تأثير بعض األمالح الالعضوية على حياتية سوسة اللوبيا الجنوبية في بذور الحمص .
مجلة زراعة الرافدين

المجلد  22العدد 7881 )721-772( 3

-72مقدرة يرقات بعض حشرات المواد المخزونة للتسلق على األسطح المختلفة .
المؤتمر العلمي الرابع للتعليم التقني

مجلد البحوث الزراعية ( 1-3 )222-277نيسان 7881

-73تأثير األشعة تحت الحمراء على حشرتين مخزنتين وحبوب الحنطة والشعير .
مجلة زراعة الرافدين

المجلد  22العدد 7881 )11-21( 3

 -71القدرة التسلقية لحشرات الحبوب المخزونة لـ  79نوعا من السطوح المختلفة .
مجلة التربية والعلم

العدد 7881 )28-27( 78

-75استخدام درجات الح اررة المرتفعة لمكافحة سوسة اللوبيا الجنوبية .

مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الزراعية

جامعة عين شمس المجلد  1العدد 7882 )31-37(7،2
-72استخدام الطاقة الشمسية في مكافحة خنفساء الطحين الحمراء.
مجلة التربية والعلم

العدد 7882 )71-2( 25

 -71الضرب والقرع كوسيلة لمكافحة حشرات المواد المخزونة .
مجلة التربية والعلم

العدد 7889 )95-18( 37

-79سمية أربع مبيدات حشرية لبالغات خنفساء الطحين المتشابهة تحت درجات الح اررة
العالية في ظروف المختبر .

مجلة التربية والعلم العدد 7889 )55-57( 28

-78تأثير أنواع األشعة غير المؤينة الكهرومغناطيسية المستخدمة لمكافحة حشرات المواد
المخزونة على بذور الحنطة والشعير وخواص الطحين .

مجلة زراعة الرافدين المجلد  72العدد 2111 )712-717( 7

-21تأثير األشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة في حشرتي خنفساء الطحين الحمراء
وخنفساء الخاب ار ( مستل من رسالة الدكتوراه).

مجلة التربية والعلم العدد 2111 )13-35( 13

 -27االستخدام المنزلي لدرجات الح اررة المنخفضة لمكافحة خنفساء البقول في بذور
الحمص .

مجلة التربية والعلم العدد 2117 )93-15( 18

-22آفات المواد المخزونة في العراق  :قاعدة بيانات.
مجلة وقاية النبات العربية المجلد 21

العدد 2117 )13-11(7

-23حساسية صنفي الشعير األسود الحلي واألبيض ريحان لإلصابة بخنفسائي الخاب ار والطحين
الحمراء.

مجلة التربية والعلم المجلد 71

العدد 2112 )15-38(1

-21نمذجة الكثافة السكانية الخسائر التي تسببها خنفساءتا الطحين الحمراء والخاب ار للطحين
وتأثير ذلك في صفاته مجلة التربية والعلم.

-25دراسة تفضيل بالغات خنفسائي الطحين الحمراء والخاب ار لمنتجات البرغل المحلية .
المؤتمر العلمي القطري الثالث لوقاية المزروعات ص)79 -71( 37
آذار2113

كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل.

 -22تأثير الضغط المنخفض وغازي النتروجين وثاني أو كسيد الكر بون على نسب القتل
ألطوار خنفساء اللوبياء في مجلة وقاية النبات العربية المجلد  ،21عدد  7الصفحات

()37-29حزيران/يونيو.)2112 ،
 -21الكومبيوتر وعلوم الحشريات ملصق المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات دمشق
سوريا 23-78تشرين الثاني . 2112
 -29تاثير بعض المستخلصات النباتية في التركيب النسجي للمعي والمبيايض لخنفسائي الطحين
الصدئية والخاب ار .مجلة التربية والعلم2007

 -28تاثير عدد من المستخلصات النباتية في حياتية خنفسائي الطحين الصدئية
مجلة التربية

ر.
والخاب ا

والعلم.2007

 - 31دراسة قابلية خنفسائي الطحين الحمراء والخاب ار على اختراق بعض مواد التعبئة
ومكافحتهما باستخدام الضغط المنخفض وغازي ثنائي اوكسيد الكاربون
مجلة التربية والعلم 2007

.

 -32دور الطاقة المايكروية في مكافحة ثالثة انواع من حشرات الحبوب
مجلة زراعة

 -33تدريس مختبر علم الحشرات المستند على

والنتروجين.

المخزونة.

الرافدين.2008

الحاسوب.

مجلة ابحاث كلية التربية االساسية2008

.

 -31التفضيل الغذائي لبالغات واالنجذاب لليرقات في خنفساءئي الطحين الحمراء والخاب ار لبعض
منتجات الحنطة المحلية .المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة

تكريت.2008

 -35غربلة تاثير عدد من المستخلصات النباتية المائية في خنفسائي الطحين الصدئية
مجلة ابحاث كلية التربية

ر.
والخاب ا

االساسية.2008

 -32تأثير الخزن على النسبة المئوية للفقد في أصناف الحنطة الخشنة والكثافة العددية لخنفسائي
الطحين الحمراء والخابرا
وقائع المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية جامعة تكريت صفحة
(  25-21 ) 211-782آذار . 2118

 -31انجذاب حشرتي خنفساء الطحين الحمراء  Tribolium castaneumوخنفساء الخابرا
 Trogoderma granariumلمواد تغليف المواد الغذائية المخزونة.
مجلة أبحاث كلية التربية األساسية لجامعة الموصل
المجلد  9العدد 3صفحة ( .2118 )112- 129

 -39الكثافة العددية ألنواع الذباب المنجذب إلى المصائد الالصقة في إسطبل خيول نادي
الفروسية في منطقة الشالالت في الموصل.
المجلة العراقية للعلوم البيطرية المجلد  ،23عدد إضافي 2118 )21-75( 7
وقائع المؤتمر العلمي الخامس ،كلية الطب البيطري  ،جامعة الموصل.

 -38استخدامات األشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز المخزون
مجلة زراعة الرافدين(مقبول للنشر). 2013

 -00تأثيرات استخدامات األشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز
المخزون على صفات الجودة
مجلة زراعة الرافدين(مقبول للنشر). 2013

الجمعيات العلمية:
 الجمعية العربية لوقاية النبات -بيروت  -لبنان.

المؤتمرات والندوات:

-

 -7المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي
بغداد  77-1تشرين األول

.7898

 -2المؤتمر العلمي الرابع للتعليم التقني

بغداد 1-3نيسان .7881
 -3المؤتمر العلمي القطري الثالث لوقاية المزروعات

(  )79-71آذار 2113

كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل.
 -1المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات
دمشق سوريا () 23-78تشرين الثاني . 2112

 – 5المؤتمر األول لعلوم الحياة قسم علوم الحياة كلية التربية جامعة الموصل

( )5-1أيلول .2111

 -8المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة تكريت . 2119
 -1المؤتمر العلمي األول لعلوم الحياة كلية العلوم جامعة الموصل 23-22نيسان . 2118
 -9مؤتمر كلية التربية جامعة تكريت . 2118

 -8المؤتمر العلمي الخامس لكلية الطب البيطري لجامعة الموصل
 72-77تشرين الثاني .2118

الخبرات العلمية والحقلية (النشاط االستشاري):
 -7استشاري مكافحة آفات المواد المخزونة في الشركة العامة لتجارة الحبوب
فرع نينوى في سنة. 2117-2112
 -2استشاري مكافحة اآلفات الصحية والمدرسية في مديرية صحة محافظة نينوى في
سنة .2112-2113

المطويات:
- 7حقائق عن القوارض ومكافحتها (.)2112
- 2حقائق عن القوارض في بيئة المخازن (.)2112
- 3حقائق عن اهم حشرات الخزين .)2112(7 -
- 1حقائق عن اهم حشرات الخزين .)2112(2 -
- 5حقائق عن مرض تآليل الحنطة (.)2112
- 2حقائق عن المكافحة المتكاملة لحشرات الخزين (.)2112
- 1حقائق عن مرض التفحم النتن (.)2112
- 9حقائق عن تبخير الحبوب بالفوسفين (.)2112
- 8حقائق عن القمل ومكافحته (.)2118
 - 71حقائق عن المكافحة المتكاملة للصراصير (.)2118

كتب الشكر والشهادات التقديرية :

أكثر من أربعون كتاب شكر وتقدير بضمنها كتاب من السيد وزير التعليم العالي
والبحث العلمي والسيد رئيس جامعة الموصل وعديد من كتب الشكر من السيد عميد
كلية التربية .
لي سبعة شهادات تقديرية نتيجة المشاركة في المؤتمرات والندوات.

