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1 
المعلومات 

 الشخصية

 المعلومات

 سناء نجم عبد خليل الحديدي االسم الرباعي واللقب

 sanaa.abed@sciences.uodiyala.edu.iq البريد اإللكتروني

Google scholar  https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=KRKGOVwAAAAJ     

Rsearchgate Hadidi-https://www.researchgate.net/profile/Sanaa_Al 

 

 لميةالمؤهالت الع 2

 ماجستير التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 علوم الحياة القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام

االختصاص 

 الدقيق
 سنة التخرج الكلية الجامعة

 2002 التربية للعلوم الصرفة ديالى  علوم الحياة البكالوريوس

 2006 التربية للعلوم الصرفة ىديال حشرات علوم الحياة الماجستير

      الدكتوراه
 

 العلمية األلقاب 4

 اللقب العلمي

 
 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر (

 10/2006/ 16بتاريخ      23773 مدرس مساعد

 11/7/2013بتاريخ  10507العدد  مدرس

  أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 

5 
ين الرسائل عناو

 واألطاريح

 العنوان الشهادة

 Diptera) دراسة تصنيفية لبعض أنواع عائلة ذباب اللحم الماجستير

:Sarcophagidea ) في محافظة ديالى  

  الدكتوراه

https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=KRKGOVwAAAAJ
https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=KRKGOVwAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Sanaa_Al-Hadidi
https://www.researchgate.net/profile/Sanaa_Al-Hadidi
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة

  األولى 

  الثانية 

  الثالثة

  رابعةال

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة

انواع من ذباب اللحم  ألربعةوصف السوءة الذكرية 

    (Diptera:Sarcophagidaeلجنسلالعائدة 

(Sarcophaga Meigen  في محافظة ديالى 

 2006 مجلة ديالى

ستخلصات دراسة التأثير الطارد للمساحيق والم

المائية لبعض النباتات الطبية في شغاالت النمل 

باستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي 

Chemotrophometer 

مجلة ديالى 

للعلوم 

 الصرفة

2012 

تأثير المستخلصات المائية ومستخلص االيثانول 

.  و Melia azedarach Lلنباتي السبحبح 

.  في هالك Peganum harmala Lالحرمل 

 Aphaenogaster muschtidicaشغاالت النمل 

Emery(  Hymenoptera :Formicidae 

مجلة ديالى 

للعلوم 

 ةزراعيال

2013 

تأثير استعمال بعض التوابل في مكافحة بالغات 

حشرة خنفساء الطحين الصدئية )الحمراء( 
Tribolium castaneum (Herbest) 

(Coleoptera:Tenebrionidae) 

لة ديالى مج

للعلوم 

  ةزراعيال

2014  

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 

 كلية العلوم/ المؤتمر العلمي الثالث

 جامعة ديالى 

6-7/5/ 2012 

Biopesticides – Innovative 

technologies and strategies for 

pest control Symposium 

جامعة سوانزي 

 / بريطانيا

7-9/9/2015 

Aphid Paris Meeting  6/11/2015-5 باريس / فرنسا 

Ecology of Aphidophaga 2/9/2016-28/8 ميونخ المانيا 

  British Ecological Society 

Meeting 

 ليفربول/

 بريطانيا

2016/12/14-11 
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 التاريخ مكان انعقادها ورةاسم الد

   

   

   

   

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي

 British ecological لبيئةلعلوم ا ةعضو الجمعية البريطاني

society  

2016-2017 

  

  

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

1 English for university studies (EUS)  

2 English  Summer Academic Pre-sessional  

  

  

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  

  

  

  

  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر

 13/12/2007 8173 رئاسة جامعة ديالى

 3/3/2010 192 عمادة كلية العلوم

 26/7/2011 1619 عمادة كلية العلوم

 30/11/2011 2794 عمادة كلية العلوم

   

   

   

   

  

 


