
  السيرة الذاتية

 

 االسم الرباعي : عمار احمد سلطان محمد

8191  - 2 – 81تاريخ الوالدة :   

2182 - 9 – 81الشهادة : الدكتوراه                                                  تاريخ الحصول عليها :   

التخصص الدقيق : وراثة حشراتالتخصص العام : علوم حياة / حيوان                               

2111 - 4 – 81اللقب العلمي : مدرس                                             تاريخ الحصول عليه :   

يوم  4شهر :  1سنة :  9عدد السنوات الخدمة في التعليم العالي :   

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : ال يوجد 

drammarmohamed@yahoo.com     : البريد االلكتروني 

 الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس : جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة 

 الجهة المانحة لشهادة الماجستير : جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة

اه : جامعة تكريت / كلية التربية الجهة المانحة لشهادة الدكتور  

Sesbania sesban(L.)  عنوان رسالة الماجستير : دراسة تأثير المستخلص المائي لبذور نبات السيسبان 

Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae(  في حياتية عثة درنات

 البطاطا 

  عنوان رسالة الدكتوراه : دراسة وراثية ووراثية خلوية لمجتمعات ذبابة ثمار القرعيات 

Dacus ciliates (Diptear: Tephritidae)   المجموعة من مناطق مختلفة من العراق 

الوظائف التي شغلها :     

 

الى -الفترة من   ت الوظيفة مكان العمل 

mailto:drammarmohamed@yahoo.com


2112 - 2111 التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى / كلية    8 مقرر قسم علوم الحياة 
8-82-2119 –  

8-8-2111  
لةرئيس قسم علوم الحياة / وكا جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة  2 

ولحد اآلن – 2112  2 تدريسي في قسم علوم الحياة جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة 
 

فيها :  المعاهد التي درس أوالجامعات   

إلى -الفترة من  مالحظات  ت الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( 
لحد اآلن ادرس في 
 نفس الجامعة والكلية

2112 - 2182  8 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :

 ت الجامعة الكلية القسم المادة السنة الدراسية
2112-2182  8 ديالى التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة الحشرات 
2119-2182  2 ديالى التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة الوراثة 

 2 ديالى التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة الالفقاريات 2112
 4 ديالى التربية للعلوم الصرفة علوم الحياة الحبليات 2112

 

ساهم في تطويرها : ال يوجد أوالمقررات الدراسية التي قام بتطويرها      

 اإلشراف على الرسائل واالطاريح : ال يوجد

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 ت العنوان مكان االنعقاد نوع المشاركة السنة
المكانية األبحاثلوحدة  األولالمؤتمر العلمي  جامعة ديالى بحث 2111  8 
 2 المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية جامعة تكريت بحث 2182

 

  : ال يوجد أقامهاالدورات التي شارك فيها والتي 

تطوير العلم  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع   

 ت عنوان البحث محل النشر السنة
مجلة الفتح / كلية التربية  2112

/ جامعة ديالى األساسية  
 دراسة تأثير المستخمص المائي لبذور نبات السيسبان في حياتية عثة

Phthorimaea operculella  درنات البطاطا 
8 

مجلة الفتح / كلية التربية  2119 عثة في حياتية األسنبات  ألوراقالمستخلص المائي  رتأثيدراسة   2 



/ جامعة ديالى األساسية  Phthorimaea operculella   درنات البطاطا  

مجلة ديالى للبحوث العلمية  2111
والتربوية / كلية التربية للعلوم 

/ جامعة ديالى اإلنسانية  

Entamoeba histolytica      بين طفيمي وبائية عمى المؤثرة العوامل 
Giardia lamblia        وبمدروز  الخالص قضائي سكان وطفيمي   

2 

مجلة ديالى للبحوث العلمية  2111
والتربوية / كلية التربية للعلوم 

/ جامعة ديالى اإلنسانية  

 تأثير مستخلص شجرة ثمار السبحبح في نمو دودة ورق القطن وتطورها
 

4 

    لعثة الكاملة غير األطوار في السيسبان نبات لبذور المائي المستخلص تأثير مجلة وقاية النبات العربية 2181
 Phthorimaea operculella (Zellar) البطاطس/  البطاطا درنات

1 

مجلة ديالى للبحوث العلمية  2111
والتربوية / كلية التربية للعلوم 

/ جامعة ديالى اإلنسانية  

Effects of aqueous extracts of Azadirachta indica (neem) on 
the Larvae of Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) 

2 

وقائع المؤتمر العلمي السابع  2182
جامعة تكريت –لكلية التربية   

Dacus ciliatus   الحياتية لذبابة ثمار القرعيات المقاييسمقارنة بعض  
 المجموعة من مناطق مختلفة من العراق

9 

الصرفة للعلوم ديالى مجلة 2182  
 جامعة ديالى/ كلية العلوم

غير الكاملة األطواربعض   في  Calvatia carniformis   دراسة تأثير فطر
 لخنفساء الطحين الصدئية

1 

الصرفة للعلوم ديالى مجلة 2184  
 جامعة ديالى/ كلية العلوم

دراسة وراثية خلوية للمجتمعات السكانية لذبابة ثمار القرعيات المجموعة 
 من مناطق مختلفة من العراق

1 

 

التي  قام بالنشر فيها : ال يوجد  (Impact factors) المجالت العالمية ومجالت    

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : ال يوجد

نشاطات حصل فيها على ) جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر ( أو إبداعات  

 أوعنوان النشاط  السنة
 اإلبداع

ما حصل عليه من  الجهة المانحة
كتاب شكر أوجائزة   

النشاط أو اإلبداعنوع   ت 

تنمية المكان  2111
هدف  وإدامته

 العلوم جميعا

كتاب شكر وتقدير  جامعة ديالى
 من رئيس الجامعة

مشاركة في المؤتمر العلمي 
 األبحاثلوحدة  األول

 المكانية

8 

2112-
2119 

امتحانات  أنجاح
الدور الثاني 

 والتكميلي

كتاب شكر من  جامعة ديالى
 رئيس الجامعة

امتحانيهعضو لجنة   2 

على  األشراف 2112
 سير االمتحانات

كتاب شكر من  جامعة ديالى
 رئيس الجامعة

امتحانيهعضو لجنة   2 

على  األشراف 2119
االمتحانات  أداء

في قسم علوم 
 الحياة

جامعة ديالى / 
 كلية التربية

امتحانيهعضو لجنة  كتاب شكر من العميد  4 



استكمال متطلبات  2111
 الترقية العلمية

جامعة ديالى / 
كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

 1 ترقية علمية كتاب شكر من العميد

 

 

 التأليف والترجمة : ال يوجد

 اللغات التي يجيدها :

اللغة العربية  – 8  

اللغة االنكليزية  – 2  

 مساهمات في خدمة المجتمع : ال يوجد

 نشاطات أخرى : ال يوجد

 

 

 

 


