
 مهند محمود اغا حسن الجاف 

 

  muhannadm692@gmail.comاالٌمٌل: 

 الشهادة الحاصل علٌها:-

 5003بكالورٌوس علوم فً علوم الحٌاة  

 5003ماجستٌر علوم فً علوم الحٌاة /علم الحٌوان / تصنٌف حشرات   

 الحصول علٌها:األلقاب العلمٌة وتارٌخ  -

، مدرس  05/4/5000، باٌولوجً بتارٌخ  05/4/5005 معاون باٌولوجً بتارٌخ 

  00/6/5003مساعد بتارٌخ 

 ( كتب شكر وتقدٌر6) كتب الشكر والتقدٌر: -

 52/5/5002فً  100/د/4/5( من رئاسة جامعة بغداد ذي العدد 0)

بتارٌخ  0675( من مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة ذي العدد 0) 

00/05/5003 

( بتارٌخ 47/00545( من مكتب رئٌس الوزراء ذي العدد )م.ر.و./0) 

، وبموجب االمر االداري الصادر من مساعد رئٌس الجامعة للشؤون 06/6/5004

 10/00/5004بتارٌخ  373االدارٌة ذي العدد 

، 1/1/5000فً  616، العدد 04/5/5000فً  315( من عمٌد الكلٌة ،العدد 3) 

، 05/5/5004فً  1204، العدد 02/1/5004فً 0254العدد

 .5/6/5004ف1405ًالعدد

 أسماء المواد التً قام بتدرٌسها:  -

 علم وظائف االعضاء )الفسلجة الحٌوانٌة(. -0

 علم الحشرات. -5
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 ( بحوث منشورة فً مجالت عالمٌة ومحلٌة2):  البحوث المنشورة -

 

 Pieridaeمن عائلة   Pieris rapaeدارسة المظهر الخارجً للنوع   -0

فً وسط العراق وشماله ، مجلة  Lepidoptera،رتبة حرشفٌة االجنحة  

 – 503، 5003  0   العدد56 ابن الهٌثم للعلوم الصرفة والتطبٌقٌة المجلد

505. 

 Pieridaeمن عائلة   Colias croceusدارسة المظهر الخارجً للنوع   -5

فً وسط العراق وشماله ،  Lepidoptera،رتبة حرشفٌة االجنحة  

( 5) العدد02 جامعة بغداد المجلد –المجلة العراقٌة للتقنٌات االحٌائٌة 

5003 ،106 - 152. 

1- Morpho -taxonomic Study of Tabanus indrae                    

Hauser,1939 (Diptera:Tabanidae). New Record for Iraq.J. 

International Conference on Chemical, Agricultural and 

Biological Sciences 2(5)222pp. 

2-       External Morphological Study of Tabanus nemoralis 

Meigen 1820 (Diptera: Tabanidae). In Baghdad/ Iraq. J.    

Ibn Al- Haitham J.for Pure & Appl.     Sci.30(1)19pp.           

           

            

 – 5003/5004عملت عضوا فً اللجنه االمتحانٌة للعام الدراسً  -

5004/5005  

 لدي العدٌد من المشاركات فً اللجان المؤقته بصفة رئٌساً وعضواً. -

 .اشرفت على مشارٌع تخرج طلبة الصفوف المنتهٌة -

ٌق فً أشرفت على مشاهدة العدٌد من طلبة الصفوف المنتهٌة خالل فترة التطب -

 المدارس.

لدي العدٌد من المشاركات فً الندوات العلمٌة والمؤتمرات المحلٌة والعالمٌة بصفة  -

 محاضر وحضور.

لدي تفرغ علمً لٌوم واحد فً االسبوع فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً   -

 . 5006/ 5005للعام 

 

 

 


