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  ))السيرة الذاتية(( 
 

 ليث حمدي عبد هللا يونس الطالب  واللقب:االسم الرباعي 
 2007  /12/2مساعد مدرس   :عليهاالمرتبة العلمية الحالية وتاريخ الحصول 

 جامعة الموصل  –  لتربية األساسيةكلية ا – ةالعام علومقسم ال :العملمكان 
 اق العر  - الموصل –  2/1970/ 21 الوالدة:محل وتاريخ 

 ذكر  الجنس:            2 األطفال:عدد 
 مسلم الديانة:           +A الدم:فصيلة 
    عراقية الجنسية:            عربي  القومية:

   291/ 30/  34دار  –حي الضباط   –موصل  العراق:في عنوان السكن 
  Mob 009647719743091 اب:/ واتس  الهاتف
 :laythaltalib@yahoo.com Email  اإللكتروني:البريد 

                        .comgmaillaythaltalib@ 
                 uomosul.edu.iqlaythaltalib@ 

 دات : الشهــا
 البلد  الجامعة الكلية سنة التخرج  الشهادة  ت
 العراق الموصل الزراعة والغابات  م 1994 بكالوريوس علوم زراعية / وقاية النبات   1
 العراق الموصل الزراعة والغابات  م 2006 قاية النبات ماجستير علوم زراعية / و  2

 والمؤهالت: الخبرات 
 الخبرات العلمية 

 الفترة  ارة وز ال المكان   المنصب ت
  األساسية /التربية كلية /العامة  العلومقسم   مدرس مساعد    1

  جامعة الموصل       
 اآلن لحد  -م 2007 لبحث العلمييم العالي واالتعل

 
 العلمية: تدريس المواد 

 االختصاص. ألقسام غير   التربية البيئية والصحية -1
 الفيروس.علم   عامة،زراعة  نباتي، إنتاج العام،النبات  العام،الحشرات علم   -2
 .الرابعةمشاريع التخرج لطالب المرحلة  -3
 الرابعة.المرحلة   مشاهدة طالب التطبيق -4
 

 

mailto:laythaltalib@yahoo.com
mailto:laythaltalib@gmail.com
mailto:laythaltalib@uomosul.edu.iqm
https://www.uomosul.edu.iq/cv/view/ar/basicEducation/1059
http://uomosul.edu.iq/pages/ar/basicEducation/38009
http://uomosul.edu.iq/pages/ar/basicEducation/38009
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 -: المهام

 الفترة  الوزارة  المكان  المنصب ت
التربية  كلية / عمادة  ةقسم العلوم العام مسؤول البيت الزجاجي   1

 جامعة الموصل         األساسية /
التعليم العالي  
 والبحث العلمي

م لغاية  2008من 
 م 4/2011/ 17

التعليم العالي           جامعة الموصل /  اسيةاألسالتربية كلية عمادة    اإلعالممسؤول شعبة  2
 والبحث العلمي

م  15/11/2009من 
 م 4/2011/ 17لغاية 

  ضمانمسؤول وحدة  3
 الجودة 

التعليم العالي   األساسية كلية التربية  –قسم العلوم العام 
 والبحث العلمي

 م  2011/ 10/ 1من 
 

  التأهيل مسؤول وحدة 4
 والتوظيف والمتابعة 

التعليم العالي   لموصل        عة اجام األساسية /ة ربيالتكلية عمادة 
 والبحث العلمي

 لغاية االن  2019من 

 -:  المؤتمرات
 البلدالمدينة و  لتاريخ ا الجهة المنظمة  اسم المؤتمر  اسم البحث  ت 
االستفادة من المكتبة االلكترونية   1

في   TEEALاألساسية الزراعية 
  وقاية النبات 

المؤتمر العربي 
سع لعلوم وقاية  التا
 ات  النب

الجمعية العربية لوقاية  
العامة  والهيئةالنبات 

للبحوث العلمية 
 سورية  الزراعية،

19-23 
 م 2/2006ت /

-دمشق 
 سوريا 

وسمي لحوريات وبالغات  الم د جالتوا 2
  حشرة الصرصر

 Periplanetaاألمريكي 

americana L.   في محافظة نينوى 

المؤتمر العلمي 
ة  ل لكلياألو السنوي 

 بية األساسية التر 

  –  األساسيةكلية التربية 
 صلجامعة المو 

23-24 
 م 2007/أيار/

-الموصل
 العراق

مشاكل ومعوقات تربية نحل العسل  3
   ى في محافظة نينو 

المؤتمر الدولي  
السادس التحاد  
  النحالين العرب 

اتحاد النحالين العرب 
السعودية  والجمعية

في جامعة   ةللزراع
 الملك سعود

17-19 
 م 2009/آذار/

- أبها
 ةالسعودي

تحديد القدرة االمراضية للفطر  4
flavusAspergillus   لحوريات

   األمريكيوبالغات حشرة الصرصر 

المؤتمر العربي 
اشر لعلوم وقاية  الع

 النبات  

الجمعية العربية لوقاية  
الوطني   والمجلسالنبات 

 للبحوث العلمية

26-30 
 م 1/2009ت /

  –بيروت 
 لبنان 

تخلص الكحولي لبعض المس تأثير 5
النباتات في نسب قتل وجذب وطرد  

ء الطحين  بالغات حشرة خنفسا
 الصدئة الحمراء

المؤتمر الدولي  
 للبيئة  األول

 23  -22 جامعة كربالء 
 م 2/2011ت /

  -كربالء 
 العراق

https://www.researchgate.net/publication/357478284_fy_wqayt_alnbatTEEAL_alastfadt_mn_almktbt_alalktrwnyt_alzrayt_alasasyt
https://www.researchgate.net/publication/357478284_fy_wqayt_alnbatTEEAL_alastfadt_mn_almktbt_alalktrwnyt_alzrayt_alasasyt
https://www.researchgate.net/publication/357478284_fy_wqayt_alnbatTEEAL_alastfadt_mn_almktbt_alalktrwnyt_alzrayt_alasasyt
http://abu.saudibi.com/index.php?page_id=175
http://abu.saudibi.com/index.php?page_id=175
http://www.na7la.com/asb90.html
http://www.na7la.com/asb90.html
http://www.na7la.com/asb90.html
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
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(Herbst, 1797) Tribolium 

castaneum 

(Coleoptera:Tenebrionidae 
 
 

 -المنشورة: البحوث 
جهة   المجلة  بحث اسم ال ت

 اإلصدار
 البلد  العدد والسنة

التواجد الموسمي لحوريات وبالغات   1
حشرة الصرصر  

 Periplanetaاألمريكي 

.americana L  ظة في محاف
 نينوى 

مجلة 
أبحاث كلية  

التربية  
 األساسية 

كلية التربية  
  - األساسية
جامعة  
 الموصل

 -الموصل  م 2007/ 2/ت 5/مج/3ع
 العراق

القدرة االمراضية للفطر  تحديد  2
Aspergillus flavus  لحوريات

 وبالغات حشرة الصرصر األمريكي 

مجلة وقاية  
النبات  
 العربي

جمعية  
وقاية النبات 

 العربي

  -بيروت  م 2009/ 1ت /27مج
 لبنان 

أثير المستخلص الكحولي لبعض ت 3
النباتات في نسب قتل بالغات حشرة 

ية الحمراء خنفساء الطحين الصدئ 
(Herbst, 1797) Tribolium 

castaneum 

(Coleoptera:Tenebrionidae) 
 

مجلة 
تكريت 
للعلوم 

الزراعية,  
2013 , 

  زراعةكلية ال
جامعة   -

 تكريت 

, 4, العدد 13المجلد 
 59-52الصفحات 

  – تكريت 
 العراق

 
 

 :الندوات
 البلد  التاريخ  الجهة المنظمة  ةاسم الندو اسم البحث  ت 
تربية نحل   وأفاق واقع 1

ة العسل في محافظ
 نينوى  

 األولىالندوة العلمية 
 لجمعية نحالي نينوى  

  –جمعية نحالي نينوى  
 مديرية زراعة نينوى 

 –الموصل  م 2009/أب /11
 العراق

م  العسل بين العل 2
والطب   الحديث 
   الشعبي

الندوة العلمية التاسعة  
 )الطب والثالثون 

 الموصل(الشعبي في 

 –مركز دراسات الموصل 
 جامعة الموصل 

 -الموصل  م 2011ان//نيس12
 العراق

 

https://www.iasj.net/iasj/article/7461
https://www.iasj.net/iasj/article/7461
https://www.iasj.net/iasj/article/7461
https://www.iasj.net/iasj/article/7461
https://www.iasj.net/iasj/article/7461
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
https://www.researchgate.net/publication/357479016_thdyd_alqdrt_alamradyt_llftr_Aspergillus_falvus_Link_llatwar_alhwryt_wbalghat_hshrt_alsrswr_alamryky_Periplaneta_americana_L_tht_zrwf_almkhtbr
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
https://www.iasj.net/iasj/article/86472
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2011/04/blog-post_14.html
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2011/04/blog-post_14.html
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2011/04/blog-post_14.html
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 -المستمر:  المشاركة في دورات التعليم 
 المدينة والبلد الجهة المنظمة  الفترة   اسم الدورة   ت
مركز طرائق التدريس   م 2010/اذار /24-22 ختبري ألمالتدريس  1

 والتدريب الجامعي
 العرق  -الموصل 

في البحث  اإلحصائيالتحليل  2
 SASالعلمي وبرنامج 

عمادة كلية التربية األساسية   م 2011/شباط/22-24
 جامعة الموصل   –

 العرق  -الموصل 

نترنيت  مركز الحاسوب واال م 2011/أيلول/22-11 دورة كفاءة الحاسوب   3
 جامعة الموصل   –

 العرق  -الموصل 

 
 -والتقدير:  كتب الشكر 

 الفترة   السبب الجهة  العدد  ت
 م 2007 مجالت علمية  إهداء المركزية العامة للمكتبة  األمانة واحد 1
جامعة   –  األساسيةعميد كلية التربية  عشرة كتب من   أكثر 2

 الموصل
 م 2022 -م 2007 انجاز مهام عديد  

جامعة  –س الجامعة مساعد رئي واحد 3
 الموصل 

مهرجان الفنون   إنجاح
   اإلبداعية

 م  2010

 2022-2019 مهام عديد   انجاز جامعة الموصل –رئيس الجامعة   كتب  6من   أكثر 4
 2022-2019 انجاز مهام عديد   السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتب  4من   أكثر 5
 2022 اشراف على االنتخابات  العامة لمجلس الوزراء األمانة واحد 6
 

 -الجوائز: 
 السنة المرتبة  اسم المشروع  الجهة المانحة  ت
زراعة األنسجة   مسابقة رواد العراق 1

 النباتية 
فئة عندي  نيالثا

 االول  فكرة الموسم
2019 

 
 -العالي: تعليم خارج ال

 نينوى.تربية نحل العسل في المناحل الخاصة في محافظة   -1
 الحدائق. استشارات في مجال تربية النباتات وتنسيق  -2
 الزراعية. ت استشارات في المبيدات ومكافحة اآلفا -3

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/basicEducation/8237
https://ruwwadaliraq.com/Home/Company/64/en
https://ruwwadaliraq.com/Home/Company/64/en
https://ruwwadaliraq.com/Home/News/54
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 واالنترنيت. ال الحاسبات خبرة في مج -4

 البشرية.مشارك في العديد من دورات التطوير الذاتي والتنمية  -5

 مؤسسات المجتمع المدني.ركة في مشا -6

 األعمال تدريب الطلبة والخرجين على ريادة  -7

 والنقابات:الجمعيات 
 عضو جمعية النحالين العراقيين. -1
 . ةالعراقي عضو نقابة المهندسين الزراعيين -2

 العراقيين. عضو رابطة الصحفيين  -3

 عضو جمعية وقاية النبات العربي  -4

 اتحاد النحالين العرب  -5

 ة اكاديمية النور للتدريب والتنمية البشري -6

 
 الصفات الرسمية

 ابط الر  اسم الموقع ت 
1 ResearchGate 2-Abdullah-https://www.researchgate.net/profile/Layth 
2 ORCID 4920-4992-0002-https://orcid.org/0000 
 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=CpMHKy8AAAAJ الباحث العلمي 3
مركز السبط  4

 التخصصي 
com-laythaltalibyahoo/center.iq/members-https://network.srp / 

 

5 youtube  
 

6 facebook https://www.facebook.com/layth.altalib 
 /:LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-/portal.arid.my/arhttps-0503 اريد  7

 

https://saudibi.com/qualifications/?common_formpage=2&order=employer&desc=1
https://alnour-academy.com/index.php/en/2017-07-08-10-33-22/join-us
https://www.researchgate.net/profile/Layth-Abdullah-2
https://orcid.org/0000-0002-4992-4920
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=CpMHKy8AAAAJ
https://network.srp-center.iq/members/laythaltalibyahoo-com/
https://www.youtube.com/channel/UCN6qLVI6R8VcCAOBWRvTBOA?app=desktop
https://www.facebook.com/layth.altalib
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-0503

