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        يب: ثريا عبد العباس مالك سلطان السعدالرباعي واللق  االســــــــــــم

  1971/1/18     : تاريخ الميـالد 

      مسلمهالديـــــــــــانة   :     

    1994/5/2تاريخ اول تعيين في التعليم العالي: 

 حشرات /  النبات وقاية:        التـخـصــص



 

 

 

 

 

 

 

   تدريسية:           الوظيفــــــه  

 استاذ مساعدالدرجة العلمية :     

 7/ 9/ 2010: العلمي  اللقب على الحصول تاريخ 

   قسم العلوم -كليه التربيه االساسيه  -الجامعه المستنصريه :         عنوان العمل

 07801797353:         الهاتف النقال

 

 thurayaalsaadi05@gmail.com    :البريد إاللكتروني 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية .  

الدرجة 

 العلمية

 التاريخ الكليـــة   الجامعة

 بكالوريوس 

 

 

 1993/6/30 العلوم  البصرة

 الماجستير 
   5/ 9/ 2001 كلية الزراعة  البصرة

 

 

 

 

 

 .والجامعى ثانياً : التدرج الوظيفي  

 الفتره الجهه الوظيفه  ت

   1994- 1997 قسم علوم الحياة  –كلية العلوم  –جامعة البصرة  م.مهندس زراعى  1

 1997- 2001 قسم وقاية النبات  –كلية الزراعة  –جامعة البصرة  م. مهندس زراعى  2

 2001- 2005 قسم وقاية النبات    –كلية الزراعة  -جامعة البصرة   تدريسية   3



 

 

 

 

 

 

 
 قسم العلوم - كلية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية  تدريسية   4

ولغاية       2005

 االن

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.     

 السنـــــة المـــــادة  القســـم  ت

 1997 العملى  النبات العام  جامعة البصرة/كلية العلوم /قسم علوم الحياة   1

جامعة البصرة /كلية الزراعة /قسم وقاية  2

 النبات 

 1998 العملى  النبات العام 

 وقاية  قسم/ الزراعة كلية/ البصرة جامعة 3

 النبات

 2001  العملى الحشرات مبادئ

 وقاية  قسم/ الزراعة كلية/ البصرة جامعة 4

 النبات

 2003- 2001 العملى الحشرات االقتصادية 

 وقاية  قسم/ الزراعة كلية/ البصرة جامعة 5

 النبات

 2005 -2002 العملىحشرات المخازن 

المستنصرية/كلية التربية  الجامعة  6

 االساسية/قسم العلوم

  2005 العملى الحشرات 

الجامعة المستنصرية/كلية التربية   7   

 االساسية/قسم العلوم

 2006 النظرى بيئة وتلوث 

  8  

 

لمستنصرية/كلية التربية  الجامعة ا

 قسم العلوم  / االساسية

 

 

 

 

  2007 العملىالفقريات 

9 

 

 

المستنصرية/كلية التربية  الجامعة 

 االساسية/قسم العلوم/

+االنتاج  النظرى االنتاج النباتى

  النظرىالحيوانى 

2008 -2009 

2015 

 

 

الجامعة المستنصرية/كلية التربية   10  

 قسم التاريخ االساسية/ 

 2010  التربية الصحية والبيئية 

الجامعة المستنصرية/كلية التربية   11  

 الفنية  االساسية/قسم ا

 

 

 2013 التربية الصحية والبيئية   

  التربية كلية/المستنصرية الجامعة 12

 قسم العلوم/ االساسية

 2015 النظرى  الزراعة العامة 

  التربية كلية/المستنصرية الجامعة 13

 قسم العلوم  / االساسية

 2015 النبات العام النظرى 



 

 

 

 

 

 

 

الجامعه المستنصريه / كليه التربيه   14  

 قسم الجغرافية  االساسيه / 

 2016 التربية الصحية والبيئية  

الجامعه المستنصريه / كليه التربيه   15

  -االساسيه / قسم العلوم / الدراسات العليا 

 ماجستير/ علوم الحياه/ الكورس الثاني 

 2016 تصنيف النبات

 

 

 الخبرات المهنية: 

 الجهة  الفترة الزمنية   الخبرة المهنية  

 جامعة البصرة / مركز الحاسبة   8 -1999/4/11 .دورة حاسبات  1

.دورة تطوير طرائق التدريس 2

 الجامعى 

 جامعة البصرة   16- 3/21/ 2002

 جامعة البصرة   14- 18/ 2002/4 .دورة تأهيلية  3

 جامعة بغداد / مركز الحاسبة  IC3 2010 /7 /29 /11.دورة  4

 جامعة بغداد / مركز الحاسبة  2018/ 3/ 19  - 15 .دورة لغة أنكليزية 4

 جامعة بغداد / مركز الحاسبة  2018/  3/  19 –  15 . دورة حاسبات  5

 

 

 

 التي شارك فيها. وورش العمل سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية 

 نوع  االنعقادمكان  السنة لعنوانا ت

 المشاركة 

) بحث / بوستر  

 حضور( 

 االنفلونزا الوبائية  ندوة  1

 

 

 

 

كلية التربية   2010- 5- 12

االساسية/الجامعة  

 المستنصرية 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

الواقع البيئي في العراق بين الحاضر   ندوه  2

 والمستقبل . 

 

 

كلية التربية   2011   - 4- 5

االساسية/الجامعة  

 المستنصرية 

 حضور 

الخصائص التغذوية والعالجية لعسل   ندوه  3

النحل ومنتجاته وسبل االرتقاء بواقع  

 االنتاج المحلي . 

 الدنج )العكبر(والعالج به 

 

 

 

الجامعة  2012- 4- 5

 المستنصرية 

كلية التربية  /

 االساسية/ 

 قسم العلوم

 حظور 

 الجامعة 17/ 4/ 2012 المؤتمر الطالبى العلمى االول  مؤتمر   

 المستنصرية 

  التربية كلية/

 / االساسية

 العلوم قسم

 لجنة مناقشة  

4 
مهرجان  

العسل 

 االول 

 

دور نحل العسل في تعزيز الثروة  

 االقتصادية 

 

الجامعة  /2013 3  / 6

 المستنصرية 

كلية التربية  /

 االساسية/ 

 قسم العلوم

 حضور 

 معآ ... ندوه  5

 لبيئة جامعية خالية من التدخين

 

الجامعة  2013 /  5 14/

 المستنصرية 

كلية التربية  /

 االساسية/ 

 قسم العلوم

 حظور 

 التلوث البيئي  ندوه  17

 مفهومه واشكاله ومصادره 

كلية التربية   2014 3/ 31/

االساسية/الجامعة  

 المستنصرية 

 حضور 

قاعه ابن  2016/ 3/ 6 فحص البصمه الغذائيه محاضره بعنوان  ندوه  28

النفيس/كليه  

التربيه  

االساسيه/الجامعه  

 المستنصريه 

 ضور ح

قاعه ابن  2016/ 11/ 9 المعززات الحيويه  ندوه  22

النفيس/كليه  

التربيه  

 االساسيه 

 حضور 

ورشه   23

 عمل 

-10 استماره متابعه الطلبه الكترونيا 

13 /11/2016 

قاعه السمنار  

 في قسم العلوم

 حضور 

ورشة   24

 عمل  

اآلثار السلبية للتدخين على المدخن 

 والبيئة  

قاعة السمنار /   2017/  3/ 2

 قسم الجغرافية  

 محاضر 



 

 

 

 

 

 

 

ورشة   25

 عمل  

التصحر آثارها على البيئة  وأهم 

 المعالجات لها  

قاعة السمنار /   2017/  4/ 5

 قسم العلوم  

 محاضر 

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

تقييم عدد من البحوث العلمية في مجلة كلية   -1

 التربية االساسية/الجامعة المستنصرية 

 

  تخرج  بحوث مشاريع  مناقشة  لجنه/  عضو -2

 احياء -الرابعة المرحلة/ طالب

  

 

  القسم في  العلميه اللجنه/ عضو -3

 

 ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليما. 

 السنة محل النشر  أسم البحث  ت

 على النباتات لبعض الطيارة الزيوت مستخلص  تأثير 1

  الصغيرة الجنوبية اللوبيا لخنفساء الكاملة الحشرات

Callosobruchus  chinenses   

 2003  البصرة ابحاث مجلة

  فى القلوانية والمستخلصات النباتية المساحيق تأثير 2

  الجنوبية اللوبيا خنفساء بالغات هالك

Callosobruchus  macultus  " 

 2004  للعلوم البصرة مجلة

 الدقيق لخنفساء الحشرات مبيدات بعض  سمية 3

 "  السجاد  وخنفساء الحمراء الصدئية

 2006   ميسان ابحاث مجلة

  االدوار فترة  فى المختلفة الحرارة درجات تأثير 4

 " المنشارى الصدر ذات الثمار لخنفساء

 2007  البصرة ابحاث مجلة

  حياتية فى  النباتية المساحيق بعض كفاءة تقويم 5  

 Callosobruchus الصغيرة اللوبيا خنفساء

chinenses   " 

 للدراسات ميسان مجلة

 االكاديمية 

2008 

  خنفساء حشرة هالك فى  النباتية المستخلصات تأثير 6

   Callosobruchus  maculates الجنوبية اللوبيا

" 

  التربية كلية مجلة

  االساسية

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 على المستند الكارباريل الحشرى المبيد تأثير 7

  خنفساء هالك فى فورمالديهايد اليوريا راتنجات

 "  الجنوبية اللوبيا

  التربية كلية مجلة

   االساسية

2010 

 Larinusالمظهر الخارجي لسوسة التيهان  .8

maculosus(Curculionidae: Coleoptera)  

 

مجلة كلية التربية  

 األساسية 

2020 

       

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.  

 الجهة السنة  ت

كتاب  /جامعة البصرة /كلية العلوم / العميد  1

 شكر 

1994 3136/35/7 

1994/11/13 

  

جامعة بغداد / مركز الحاسبة /  شكر   2

 وتقدير  

   8/ 2010/8فى   1456 2010

   2011/5/15فى  12191 2011 رئاسة الجامعة المستنصرية /شكروتقدير  3

تهنئه لحصولي على اللقب العلمي  /العميد 9

 استاذ مساعد(.) 

2011 
 2011/2/3فى  506ص

  

شهادة تأهيلية تقديرية /مركز تطوير طرق  10

 التدريس والتدريب الجامعى 

2002 
2002/4/18-14  

  

فى دورة مركز تطوير   شهادة مشاركه 11

 طرائق التدريس والتدريب الجامعى 

2002 
 16-2002/3/21في    10

  

  للحاسبات التأهيلية الدورة فى شهادة 12

 البصرة جامعة/   االليكترونية

1999 

1999/4/11 

  

 2018 شهادة مشاركة في دورة اللغة األنكليزية   13
/ مركز  2018/ 3/ 19  -15

 الحاسبة / جامعة بغداد 

  

 2018 شهادة مشاركة في دورة الحاسبات  14
مركز    3/2018/ 15-19

 الحاسبة /جامعة بغداد  

  

شهادة مشاركة فى ورشة عمل   13

االليكتروني )تكنولوجيا النانو في وقاية  

 النبات (

جامعة بغداد /كلية الزراعة /  2020

 وقاية 

  



 

 

 

 

 

 

 

شهادة مشاركة فى ورشة عمل )حق   14

 المرأة في العمل (  

2021 
 الجامعة المستنصرية  

  

وزير التعليم العالي والبحث   2021 كتاب شكر    15

 العلمي 

  

 

 

 

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.  

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت

  اليوجد  1

2   

 .التي تجيدها ثاني عشر :اللغــات  

 العربية              ✓

 االنكليزية           ✓

 

 


