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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                                 المحاصيل الحقلية كلية الزراعة قسم                                          

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 

 الشخصيةأوال : البيانات 

 

 
 
 
 
 
 

 
 العلمية:المؤهالت :   ثانيا  

االسم الرباعي 
 واللقب

ظالل مهدي عبد 
القادر محمد حسن 

  الربيعي
 /  موبايل   ديالى  الجامعة

  البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  0791-01-82 تاريخ الميالد
dhilal.mahdi@agriculture.uodiyala.edu.iq 

 القسم  باكر الحالة االجتماعية 
المحاصيل 

 الحقلية
وتاريخ امر رقم 

 التعيين
الصادر من كلية  0779-00-82في  9917م ش / 

 جامعة بغداد -التربية للبنات

رقم وتاريخ االمر  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
0                                / / 
8   
3   
9   
1   
2   

  كلية التربية للبنات -جامعة بغداد  اقتصاد منزلي  31/2/0779 البكالوريس 
  كلية التربية للبنات –جامعة بغداد   الغذاء و التغذية  2/0/8113 -379 الماجستير 

 / / / الدكتوراة 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

  01/00/8113 -08080 مدرس مساعد 
 02/3/8100 -3918 مدرس

 / أستاذ  مساعد
 /  استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
0 

1 

 و مستمرة  8100 /         عضو   03/7/8100 -0992  لجنة ادارة المختبرات العلمية    
8 
 
 
 

2 

لجنة متابعة البحوث 
 تتالتتتتتتختتخرجتخرج 

 8102 -  8101         /                 عضو   03/08/8101 – 8383 
3 

3 

 لجنة مجانية التعليم 

 

 االنتاج     

 8109-8102         /                       عضو         09-00-8102 -8023 
8109/ 83/0-078 لجنة حقوق االنسان          9  

 
 

 عضو   
 

                                       / 
 

 

      8102- 8109 
 

    و المجتمع المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

0 

0 

 09/7/8101 ماديا"           دعم المؤتمرالعلمي الخامس لجمعية الدواجن
 8 

8 

 80/7/8101 ماديا"           التبرع بالقاء المحاضرات مجانا"
 3 

3 

   8101/ 00/1             ماديا"            التبرع بمبالغ المحاضرات واالشراف 

 

 

 07/1/8101             ماديا"           التبرع بالمال لصندوق دعم االطفال االيتام 9
 9/1/8109            ماديا"         التبرع بالمال للمنتسب ) عبد الكريم( 1
 82/01/8103           معنويا"        اجتماع مع طالبات قسم االنتاج الحيواني 2

  8109              معنويا"       رسالة الماجستير الى جامعة الموصل CDالتبرع بقرص  9
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 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :

 تأثير استبدال طحين الحنطة بمنتوج الصويا البروتيني في الخواص النوعية للخبز و الكيك عنوان رساله الماجستير 
 / الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر               اسم البحث                        اسماء الباحثين    ت 
 مجلة ديالى للبحوث العلمية و التربوية  تأثير استبدال طحين الحنطة بمنتوج الصويا البروتيني في الخواص النوعية للبسكت ظالل مهدي     0
 مجلة ديالى للعلوم الزراعية     تأثير استخدام حليب الصويا ) السائل( في الخواص النوعية لكيك الشوكوالته ظالل مهدي    8
تأثير استبدال حليب البقر بحليب الصويا المستخلص بالشرش في الخواص النوعية للخبز  ظالل مهدي    3

 Muffinالسريع 
 مجلة بغداد للعلوم       

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية      تصنيع بسكويت الرز لمرضى الحساسية من الكلوتين ظالل مهدي    9
تأثير استبدال طحين الحنطة بمسحوق الحمص و الحليب الفرز المجفف في الخواص  ظالل مهدي     1

 النوعية للخبز السريع
 مجلة البصرة للعلوم الزراعية  
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 الرابعة جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات -التجارب الغذائية 0
 الثانية جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات -االحياء المجهرية 8
 الثانية كلية الزراعةجامعة ديالى/ -الصناعات الغذائية 3
 الثانية جامعة ديالى/ كلية الزراعة -االلبان 9
 الثانية جامعة ديالى / كلية الزراعة -االحياء المجهرية 1
 الثانية جامعة ديالى / كلية الزراعة -الكيمياء الحيوية 2

ةجامعة ديالى/ كلية الزراع -الكيمياء التحليلية 9 االولى                          
جامعة ديالى/ كلية الزراعة-الكيمياء العضوية 2 االولى                             

 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
            /           /                     / 

 

  : العضوية في الجمعيات العلمية
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 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
0            /          /                 / 
    
 
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

جامعة بغداد/كلية  دورة تدريبية في الحاسوب       0
 العلوم

0777 

ديالى/ كلية  جامعة دورة طرائق التدريس   8
 التربية

8111 

جامعة ديالى/ مركز  دورة كفاءة الحاسوب   3
 الحاسبة و االنترنت

8101 

للتطبيقات  Spssدورة في برنامج  9
 حصائيةاأل

جامعة ديالى/ مركز 
التطوير و التعليم 

 المستمر

8108 
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1 

 

    جامعة ديالى/ مركز   دورة المكتبة االفتراضية   
   التطوير و التعليم 

 المستمر

                     8103        

 

 

 

 

 

2 

 

للتطبيقات  Spss  دورة في برنامج 
      األحصائية 

 

مركز  /جامعة ديالى  
التطوير و التعليم 

 المستمر

 

                    8109   

 

 

 

 

 

 

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 ندوة)تأثير استخدام حليب الصويا السائل في   0
 مشارك-الخواص النوعية لكيك الشوكوالته(

جامعة ديالى /كلية 
 الزراعة

89/01/8101 

ندوة) توعية الطالبة الجامعية حول سرطان الثدي  8
 مشارك -..المسببات و المخاطر(

جامعة ديالى /كلية 
 الزراعة

82/01/8101 

جامعة ديالى /كلية  حضور -لكلية الزراعة المؤتمر العلمي  3
 الزراعة

3-9/08/8103 

 ندوة رئاسة جامعة ديالى) المواءمة بين مخرجات 9
 حضور -التعليم و سوق العمل(

جامعة ديالى /كلية 
 الزراعة

2/9/8109 
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جامعة ديالى /كلية  حضور -ندوة) رؤى في تحسين االغنام المحلية(  1
 الزراعة

89/08/8109 

جامعة ديالى /كلية  حضور -ندوة) النانوتكنولوجي بين الواقع والطموح( 2
 الزراعة

09/0/8101 

جامعة ديالى /كلية  ندوة)نحل العسل الواقع الراهن و التحديات( 9
 الزراعة

89/3/8102 

 -ندوة) هجرة الشباب العراقي..االسباب و المعالجة(   2   
 حضور

 2/9/8102                        جامعة ديالى /كلية الزراعة

ندوة)اهمية المحافظة على االنهر في العراق من  7  
 حضور -نهر ديالى كنموذج( -التلوث

      جامعة ديالى /كلية  
 الزراعة

                      07 /9/8102 

 -ندوة) جودة البحث العلمي سبيلنا للبناء و التطور( 01   
 حضور

ةالزراعجامعة ديالى/كلية                          82 /9/8102 

-ندوة ) بحوث تخرج الطلبة بين الواقع و الطموح( 00  
 حضور

 09/08/8101                     جامعة ديالى/كلية الزراعة

 81/9/8109                  جامعة ديالى/كلية الزراعة حضور -ندوة تاريخية ) حقوق االنسان(  08 
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 80/9/8109                  جامعة ديالى/كلية الزراعة حضور -بمناسبة ) يوم المرأة(  ندوة 03  

ندوة ) أخطر األدغال في العراق بين األهمية  09
 -األقتصادية لها و اآلثار السلبية التي تسببها(

 حضور

 08/8101/ 82                 كلية الزراعة /جامعة ديالى 

مليء استمارة وصف البرنامج ورشة عمل ) كيفية  01
 حضور -األكاديمي(

 89/01/8102                جامعة ديالى / كلية الزراعة

ورشة عمل ) أهمية التسجيل في موقع بوابة العلماء  02
Research gate )- حضور 

 81/01/8102                جامعة ديالى / كلية الزراعة

 -في الحشرات(  ) المكافحة الحيوية نقاشيةحلقة  09
 حضور

 09/00/8102               جامعة ديالى / كلية الزراعة

 -ندوة ) التوعية و التثقيف بالبرنامج الحكومي 02
أمكانية تحسين البيئة و دراسة المشاكل لبيئة 

 حضور-حوضي نهري دجلة والفرات(

 0/08/8102               جامعة ديالى / كلية الزراعة

نقاشية ) واقع الغابات وأثرها على البيئة حلقة  07
 حضور -األقتصادية في الوطن( 

 8102/ 08/ 1              جامعة ديالى / كلية الزراعة
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نقاشية ) النتائج األيجابية لمقترح تغيير أسم حلقة  81
و أثرها في  كلية الزراعة الى كلية الهندسة الزراعية

 حضور -( العراقتطوير مستوى القطاع الزراعي في 

 03/08/8102              / كلية الزراعة   جامعة ديالى

نقاشية ) نظرة مستقبلية لدور الباحثين في  حلقة 80
كلية الزراعة و الكليات األخرى في معالجة مشاكل 

 حضور -القطاع الزراعي في محافظة ديالى( 

 89/08/8102             / كلية الزراعة جامعة ديالى

لصيانة المصادر نقاشية ) األهمية األقتصادية حلقة  88
الوراثية للحيوانات الزراعية ذات الجهد الثانوي، 

 حضور -األبل( 

 9/0/8109             / كلية الزراعة جامعة ديالى

 -ندوة ) معوقات تربية المجترات في ديالى. األمراض 83
 حضور -السالالت(  -األعالف

 07/08/8102            الزراعةجامعة ديالى / كلية 

) التعريف ببعض نباتات الزينة و استخداماتها  ندوة 89
 حضور -المتنوعة(

 9/3/8109             جامعة ديالى/ كلية الزراعة

)الشعور باألنتماء ودوره في تقييم قيم النزاهة  ندوة 81
في اطار األخالقيات التربويةلمهنة األستاذ الجامعي( 

 حضور -

 8109/ 01/3            جامعة ديالى / كلية الزراعة
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 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العلمية االخرى  

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

 عرض في موقع كلية الزراعة على شبكة االنترنت 8102-8101 مقالة علمية )بذور فول الصويا( 0
 موقع كلية الزراعة على شبكة االنترنتعرض في  8109-8102 مقالة علمية ) حليب الصويا(  8
    
    
    


