
 

 السيــرة الذاتيــة

 المعلومات الشخصية

  منى عبد الواحد بنيان طاهر الغالبي  االسم الرباعي واللقب

 قرب محكمة استئناف ذي قار  –الناصرية  –ذي قار  العنوان 

 عراقية  الجنسية 

 عربية  القومية 
 

 التحصيل الدراسي

 0222 – 0222 جامعة ذي قار  –كلية التربية  –قسم علوم الحياة  –بكالوريوس تربية 

 –كلية التربية  –قسم علوم الحياة  –اختصاص حشرات  –ماجستير حيوان 
 جامعة ذي قار 

02/20/0222 

 

 الترقيات 

 حصلت على الترقيات التالية من لجنة الترقيات المركزية في جامعة ذي قار : 

 02/3/0222مدرس مساعد  2

 20/2/0222من مدرس مساعد إلى مدرس  0

 20/2/0223من مدرس إلى استاذ مساعد  3

 24/5/0222من استاذ مساعد إلى استاذ  4
  

 المشاركات  ت

 م  00/20/0222 – 02شاركت في مؤتمر كلية العلوم / جامعة ذي قار للفترة   2

  25/3/0222 -4شاركت في دورة الحاسبات التي اقامتها كلية العلوم / جامعة ذي قار للفترة من    0

 23/8/0222-2شاركت في الدورة التدريبية التي قامتها جامعة ذي قار قسم وحدة التعليم المستمر للفترة من   3

 ببحث  0/20/0222 – 2بتاريخ ؤتمرها العلمي االول شاركت في مؤتمر كلية التربية / جامعة ميسان في م  4
 (   mucca domsitcaعنوانه )

  05/4/0222شاركت في مؤتمر كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة في مؤتمرها العلمي   5

 22/0224/ 23 – 20شاركت في المؤتمر العلمي الدولي الرابع / كلية الطب البيطري جامعة البصرة للفترة   2

 المشاركة في المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة وبالتعاون مع المركز العراقي للبحوث والدراسات وبرعاية   2
 محافظة النجف عاصمة الثقافة . 

  20/0222/ 0 – 2المؤتمر العلمي االول / كلية التربية / جامعة ميسان للفترة   8

 مؤتمر جامعة كربالء / كلية الطب للفترة   2

 جامعة القاسم الخضراء للفترة  مؤتمر  22
 

 عنوان رسالة الماجستير 

 دراسة بعض النواحي الحياتية لحشرة خنفساء اللوبياء الجنوبية 
Callosobruchus maculatus (fab.)  
Coleoptera : Bruchidae  

  0222ومكافحتها باستخدام بعض المساحيق النباتية 
 

 

 

 



 

 

 :التشكرات وشهادات التقدير   ت

 2من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي   2

  02من السيد رئيس الجامعة   0

  25من السيد العميد   3

 25من هيئات المجتمع المدني والتطوعي   4

  0222 – 0222العديد من شهادات التقدير في سنة   5

 :اللجان  ت

  0222 – 0223في قسم علوم الحياة  االمتحانيةلجنة   2

  0222 – 0222الترقيات العلمية في كلية التربية للعلوم الصرفة لجنة   0

 لجان اجتماعية وثقافية عديدة .   3

 البحوث التي اعددتها :   ت

 تأثر بعض المستخلصات النباتية في نمو وتطور العمر الثاني لخنفساء الحبوب الشعرية   2
Trogoderma granarium Everts Coleptera Dermeseidae  

  0220( ايلول 2) د( مجل4منشور في مجلة جامعة ذي قار العدد )

 تأثير بعض الفطريات والمستخلصات النباتية في مكافحة دوباس النخيل   0
Ommatissus binotatus var . tybicus De Berg . (Tropiduchidae : Homoptera)  

  0222( السنة 0( العدد )8نخلة التمر المجلد ) منشور في مجلة البصرة البحاث

 استخدام مبيدات محضرة صناعياً كطعوم جافة لمكافحة الذباب المنزلي   3
Musca domestica (Diptera : Muscidae)  

 جامعة ميسان  –منشور في مجلة المؤتمر العلمي االول / كلية التربية 

 دراسة حياتية حشرة العثة الهندية   4
Plodid interpunctella (Hub.) (Pyralididae : Lepidoptera)  

 تحت الظروف المختبرية على بذور الذرة الصفراء في محافظة ذي قار 
 ( 0223العدد االول  –منشور في مجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد االول 

 التقييم الحيوي لبعض المبيدات الحشرية   5
  0220( السنة : 22( ذي العدد )8منشور في المجلة العلمية لكلية التربية / جامعة ميسان / المجلد )

 لمكافحة خنفساء الحبوب العشرية )الخابرا( استخدام زيوت نباتية مع مبيدات حشرية   2
Dermestidac : Coleoptera) Trogoderma granarium Everts  

  0222( كانون الثاني 2( المجلد )2منشور في مجلة جامعة ذي قار العدد )

  The Effect of Heat Shock on Anopheles Arabiensis Patton (Diptera Culicidae) Larvae ف 2
Journal of Globai pharma Technology / 2009 vol. 11 / lssue 02 (suppl.) 497-503  

8  Effect of the infection of Callosobruchus Maculatus (FAB.) on the proximate  
Composition of Legumes Grain  
Plant Archives Vol. 19. Supplement 1.2019 pp. 75-77  e-ISSN:2581-6063(online),ISSN: 
0972 – 5210  

2  A Survey of the Aquatic Insects in Shatt Al-Arab River, Iraq  
Vol:10(No.:5-6) to get release in May 2019  

22  Biochemical an Cellular Archives  
October / 2019 V19 / No. (2). 

22  Annual presentation of Phlebotomus papatasi and the incidence of Cutaneous 
Ieishmaniasis in Thi-qar Governorate  


