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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            

                                                          كلية الزراعة قسم االنتاج الحيواني                                                 

 السيرة الذاتية لعضو الهيئة التدريسية                                        

 

 الشخصيةأوال : البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 

 

 

 

 

 

االسم الرباعي 

 واللقب
  موبايل   ديالى  الجامعة  علي محمد عبد صالح الحياني

 البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  1957\7\1 تاريخ الميالد
 

Alhayanyali15@yahoo.com 

 القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
البستنة وهندسة 

 الحدائق

رقم وتاريخ امر 

 التعيين
 1984\11\3في 51333 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل

  كلية الزراعة–جامعة بغداد   بستنة  1979/  6/  30 س والبكالوري

  والغاباتكلية الزراعة \جامعة الموصل   البستنة  1983/ 4/  16في  6523 الماجستير 

 كلية الزراعة–جامعة بغداد  فاكهة\البستنة 1999/ 11/  7في  17428  الدكتوراه

 

صورة 

 شخصية
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 :اللقب العلمي:   ثالثا      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -المهام اإلدارية التي ُكلف بها : :رابعا  
 

 رقم وتاريخ االمر االداري المهام اإلدارية  ت

 1989في  --- الرصافة االولى–معهد اعداد المعلمات \رئيس اللجنة التخصصية للعلوم والرياضيات 1

 2000في  --- الرصافة االولى–معهد اعداد المعلمات \والرياضياترئيس اللجنة التخصصية للعلوم  2

 2002\2\27في  436 كلية التربية جامعة ديالى–مقرر قسم علوم الحياة  3

 2004\10\28في  5747 جامعة ديالى–كلية الزراعة \رئيس قسم االنتاج النباتي  4

 2011\10\11في  14751 ديالى جامعة–كلية الزراعة  \رئيس قسم البستنة وهندسة الحدائق  5

6   

 

 

 الدرجة العلمية
رقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول على 

 اللقب

 ــــــــــــ مدرس مساعد 

 1999/ 11/  7في  17428 مدرس

 2010\4\29في  5918 أستاذ  مساعد

  ــــــــــــ استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

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

 2006-204لجان عديدة اللجنة االمتحانية 1

 2016- 2014و 2010-2013

 

 

رئيس لجنة  

قسم وعضو فيها 

 لعدد من السنين

الدورين االول والثاني والتكميلي لالمتحانات  االمتحانات النهائية في الكليةادارة 

 النهائية

2 

 

 

 

2 

توثيق اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي  عضوا  2010\ 6\22في  4 لجنة المتابعة والتوثيق 

 الثاني للكلية

15-16\3\2011 

االشراف على اعداد  3

 خطة القبول المركزي 

كلية الزراعة و لطلبة 

 تدقيقها

   م 2013/  4/  16في  527

 عضوا 

اعداد خطة لتحديد اعداد الطلبة الممكن ان 

تستوعبهم الكلية للعام التالي وفق الطاقة 

االستيعابية لكل قسم والية توزيع الطلبة على 

 االقسام العلمية

 م 2013-2012الفصل الدراسي الثاني لعام 

 

4 

 

اللجنة التحضيرية 

 للمؤتمر العلمي الثاني 

 

 

 

 لكليتنا 

 2011\3\16 -3\15 التحضير للمؤتمر العلمي  عضوا  2010\6\14في  1123

 

 

 

 

 

 

لجنة دراسة اسباب تدني  5 
مستويات القبول في كلية 

 الزراعة

تحديد االسباب التي نتج عنها تدني نسب النجاح  عضوا  2012 \ 11 \ 20في  2077

 جميع اقسام الكليةفي 

 م 2012\20-25-11
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مجلس صندوق التعليم  6 
العالي كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 م .  2012/  10/  10في  1776

 

وضع الية لتوزيع عائدات صندوق التعليم العالي  عضوا 

 في الكلية

 

 م 2012عام 

 

 

 

 

 

    المجتمعالمشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و  :سادسا  

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 2012 محاضر ندوة عن زراعة الزيتون عالي الزيت

 2 

2 

الندوة العلمية التي اقامها قسم علوم الحياة ــ كلية العلوم للبنات / جامعة 
 بغداد بالمشاركة مع كلية الزراعة / جامعة بغداد

 م 2013/  4/  24 – 23 جامعة ديالى–ممثل كلية الزراعة 

  

3 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 عنوان رساله الماجستير 
 مكافحة األدغال في مشاتل التفاح   

 عنوان اطروحة الدكتوراه 

    

 فات الثمري للزيتون صنف خستاوي ثير استخدام السايكوسيل والجبرلين ونترات البوتاسيوم في التزهير والعقد وبعض الصتا 
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين ت

 الدجيلي ، جبار عباس ؛ وعلي محمد الحياني 1
تاثير نترات البوتاسيوم والسايكوسيل  والجبرلين في التزهير والعقد وبعض 

 للزيتون صنف خستاوي  الصفات الثمرية
 

-315( :  4)  31مجلة العلوم الزراعية  العراقية 

 2000. سنة   328

 الحياني ، علي محمد عبد 2 
 

لاللنكي صنف اثر ملوحة التربة في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لثمار 
 " محلي 

 264:  32مجلة ديالى للبحوث العلمية والتربوية . 

 2008سنة  268 –
 

 

3 
الجبوري ، محمود شاكر رشيد ؛ علي محمد عبد 

 الحياني ؛ وصالح عباس زيدان

التداخل بين  الملوحة والكالسيوم واثره في نمو وتطور نبات الحنطة باستخدام 
 المزرعة المائية . 

 

 

                                                                                                                                                                                                         2008سنة  510 – 497:  36مجلة الفتح 

4 
عبد ؛ سوسن عبدهللا عبد  الحياني ، علي محمد

 2008سنة 251 -246( :  31مجلة ديالى )  الثمرية للبرتقال صنف " محلي " تأثير ملوحة التربة في بعض الصفات اللطيف

الحياني ، علي محمد عبد ؛ ومنار اسماعيل  5
 علوان

ملوحة التربة واثرها في بعض المعايير الفيزيائية والكيميائية لثمار 

 الحامض صنف " محليالليمون 
سنة   29-25(:2". مجلة ديالى للعلوم الزراعية )

2009 
الصالحي ، شيماء حاتم ؛ رعد محسن المولى ؛  6

 وعلي محمد الحياني
 2009( سنة  35مجلة ديالى )  الكشف عن منتجات االيض الثانوي والعناصر المعدنية في نبات السذاب

 )أنبات البذور والنمو والتبرعم العرضي ألفرع  وكالس الكيوي اياد عاصي عبيد ؛علي محمد عبد الحياني   7

Actinidia    deliciosa  )   خارج الجسم الحي 
 1العدد   4مجلة ديالى للعلوم الزراعية  مجلد 

 م   2012حزيران 

 

8 

عروبة عبدهللا  ; الحياني ،علي محمد عبد 

 ومنعم فاضل مصلح ;السامرائي 
تاثير التلقيح بفطر الترايكوديرما والتسميد العضوي بحامض الهيومك والرش  

 في نمو بعض اصول الحمضيات           Algexبالمستخلص البحري 
 2014( : 2)6مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

، علي محمد عبد ، عماد نبيل عبد اللطيف محمود 9

 عدنان مهدي

استخدام بعض المستخلصات المائية الدبالية على محصول اشجار البرتقال  تاثير

 ديالى\المحلي المزروع بين النخيل  في منطقة هويدر

 2012سنة  12-7(3)24زانكو

هذال نسرين محمد،علي محمد الحياني،ضياء عبد  10

 محمد

تأثير الرش بحامض الهيومك في تحمل بعض اصول الحمضيات لملوحة ماء 
 الري

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

تأثير الرش الورقي بمستخلص االعشاب البحرية وحامض الهيومك على بعض  علي محمد الحياني،باسمة صادق هادي 11
 الصفات الثمرية للعنب صنف حلواني

، عدد  30المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 

 681-670م الصفحات 20215، اكتوبر 10
محمد،علي محمد الحياني،ضياء عبد هذال نسرين  12

 محمد
تاثير الرش بحامض الهيومك في تحمل شتالت الاللنكي كليوباترا لملوحة ماء 

 الري
مجلة البصرة للعلوم الزراعية مجلد  مقبول النشر

 2016عام  2عدد  29

 الحياني علي محمد ، نسرين محمد هذال 13

 

في تحمل شتالت الليمون   Algexتأثير االصل ومستخلص الطحالب البحرية 

 الحامض لملوحة التربة
مجلة ديالى للعلوم الزراعية في  مقبول النشر

 م 2017العدد االول  9المجلد
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تأثير المخصبات الحيوية وموعد التطعيم في نجاح تطعيم ونمو ثالثة اصناف  علي محمد الحياني ،محمد عبدهللا مهجهج 14
 من المشمش

 الزراعية المصريةمجلة الزقازيق للبحوث 
 2015سنة  1339-1348(:6)42

تأثير األصل والرش بحامض الهيومك في تحمل شتالت الليمون الحامض  علي محمد عبد الحياني 15

Citrus limon L.    صفات النمو الخضري1حة ماء الري)لملو. 

مجلة البصرة للعلوم الزراعية مجلد  مقبول النشر

 2016عام  2عدد  29

تأثير األصل والرش بحامض الهيومك في تحمل شتالت الليمون الحامض  محمد عبد الحيانيعلي  16

Citrus limon L.    (الصفات الكيميائية-2لملوحة ماء الري) 

مجلة البصرة للعلوم الزراعية مجلد  مقبول النشر

 2016عام  2عدد  29

    

 

 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 المرحلة  اسم المقرر  م. 

1 
 االولى تشريح نبات

2 
 االولى مباديء بستنة

3 
 الثانية والثالثة تصنيف نبات

4 
 الثانية اكثار نباتات بستنية

5 
 الثالثة اساسيات فاكهة نفضية

6 
 الثالثة فاكهة نفضيةانتاج 

7 
 الرابعة انتاج فاكهة مستديمة

8  
 دراسات عليا منهج بحث علمي

9 
 دراسات عليا متقدم فاكهة

10 
 دراسات عليا اكثار نبات متقدم
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 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  دكتوراهماجستير/ ت

 في التحصيل والتفكير العلمي لدى طالب الصف الرابع العام في مادة االحياء المبادئاثر استراتيجية تطبيق    حسام يوسف صالح   ماجستير  1

 شيماء حاتم الصالحي  ماجستير   2
في بعض  تأثيرهالكشف عن منتجات االيض الثانوي والعناصر المعدنية في نبات السذاب واستخالص زيته الطيار ومدى  

 االنواع البكتيرية الممرضة

 في العراق Trigonellaدراسة تصنيفية مقارنة النواع الجنس    خميس ايوب كاظم  ماجستير  3

 التداخل بين الملوحة والكالسيوم واثره في نمو وتطور نبات الحنطة باستخدام المزرعة المائية  صالح عباس زيدان  ماجستير  4

 والتسميد العضوي في نمو بعض اصول الحمضيات Trichodermaالتلقيح بفطر تأثير  منعم فاضل مصلح الشمري  ماجستير  5

 نسرين محمد هذال  ماجستير  6

 الرش بحامض الهيومك في تحمل بعض اصول الحمضيات لملوحة ماء الري تأثير  

 

 تأثير المخصبات الحيوية وموعد التطعيم في نجاح تطعيم ونمو ثالثة اصناف من المشمش  محمد عبدهللا مهجهج  ماجستير  7

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت

1    
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 : الدورات التدريبية

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

جامعة  –كلية الهندسة  دورة السبورة التفاعلية 1

 ديالى
 

    

    

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا 

 

 االنجازات واالنشطة العلمية االخرى )كتب مؤلفة،براءة اختراع ،كتب مترجمة ،كتاب مساعد، مقاالت علمية،الخ(:

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت
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 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

اإلشراف على التدريب الصيفي لطلبة جامعة ديالى في جمهورية  1
 مصر العربية 

من مختلف الكليات العلمية االشراف على تدريب الطلبة االوائل على اقسامهم  م 2010

 في جمهورية مصر العربيةلجامعة ديالى 

كتاب مباديء العلوم الزراعية لطلبة معاهد اعداد المعلمين  2

 والمعلمات

واحد من ثالث مؤلفين لتأليف كتاب منهجي لمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات في  م 1993

 وزارة التربية

    

    

    


