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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                               علوم التربة والموارد المائيةالزراعة قسم كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 :الشخصية البياناتأوال : 

 

 
 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 

 

 حسن هادي مصطفى خضر االسم الرباعي واللقب
   العلوي

   موبايل    ديالى الجامعة

   البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية   6796/  6/ 03 تاريخ الميالد
a_al_alawy@yahoo.com 

علوم التربة  القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
 والموارد المائية

   رقم وتاريخ امر التعيين

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  جامعة بغداد/ كلية الزراعة علوم التربة    البكالوريس 
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة   علوم التربة والموارد المائية   82/8/8002في 298 الماجستير 

/  63/ 63في  4035د.ع. هالدكتورا

3364 
 ة الزراعةجامعة بغداد/ كلي تغذية النبات

 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 :المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداري رقم وتاريخ المهام اإلدارية ت
   3337/ 5/6في  3263 مسؤول شعبة البعثات والعالقات الثقافية 8

   3/66/3364في  3367 امين مجلس الكلية 8

  64/2/3366في  6463 معاون العميد للشؤون االدارية 3

 81/2/8081في  8280 نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية الزراعة 2
 81/2/8081في  8280 س ضمان الجودة في كلية الزراعةعضو مجل 2
1   

 

 

 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 7/8/8001في  28  مدرس مساعد 
 3360/  6/ 5في  62646 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
8 

1 

 88/8/8080الى88/88/8009 تدقيق الدرجات االمتحانية وتوثيقها  اعضو  88/88/8009س في 888 اللجنة االمتحانية
 30/9/8080الى  82/2/8080 متابعة المختبرات واحتياجاتها عضوا 82/2/8080في  722 لجنة المختبرات 8
 30/1/8088الى  8088/ 7/3 اتالف الدفاتر االمتحانية القديمة عضوا 7/3/8088في  202 لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية 3
2 
 
 

2 

 88/80/8083الى  82/80 ارشاد وتوجيه الطلبة اعضو  82/80/8083في  8130 لجنة استقبال الطلبة
2 

3 

 82/8/8081الى 88/80 شراء مستلزمات الكلية اعضو  88/80/8082في  8939 لجنة المشتريات
 82/8/8081الى 88/80 تحليل العروض المقدمة للكلية رئيسا 88/80/8082في  8939 لجنة تحليل العروض 1
 83/8/8087الى 82/8 تقييم األسعار المحددة من قبل لجنة المشتريات رئيسا 82/8/8081في  887 لجنة تحديد األسعار 7
 82/3/8081الى 83/3 تهيئة واعداد األمور العلمية والفنية للندوة عضوا 83/3/8081في  292 اللجنة التحضيريةللندوة  2
 88/2/8081الى 2/2 لبة المنحة الماليةتسليم الط رئيسا 80/2/8081في  782 اللجنة الفرعية لمنحة الطلبة 9

 82/2/8081الى  2/2من  مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة عضوا 2/2/8081في  908 لجنة مناقشة بحوث الطلبة 80
 الى االن 80/2/8081من  التعاون مع الجهات الخارجية والداخلية للجامعة عضوا 81/2/8081في  8280 لجنة آلية التعاون في الكلية 88
النظر في البحوث المقدمة لترقية د.رعد  عضوا 83/80/8081في  8908 لجنة استالل 88

 عبدالكريم
 30/80/8081الى  83/80

 87/2/8087الى  82/80 توجيه وارشاد طلبة المرحلة األولى عضوا 82/80/8081في  8812 اللجنة التربوية للطلبة 83
 الى االن 80/8/8087من  متابعة سير االمتحانات وادارتها عضوا 80/8/8087في  98 اللجنة المركزية لالمتحانات 82
 الى االن 83/8/8087من  تحديث دليل الكلية المطبوع وااللكتروني عضوا 83/8/8087في  898 لجنة تحديث دليل الكلية 82
 الى االن 82/8/8087من  غذية النباتتقييم وتحديث المناهج في مجال ت عضوا 82/8/8087في  888 لجنة التقييم الذاتي 81
لجنة متابعة الحقول  87

 الزراعية للكلية
 الى االن 88/3/8087من  متابعة عمل واستغالل حقول الكلية ومتغيراتها رئيسا 88/3/8087في  220
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة شاركةنوع الم اسم المشاركة ت
8 

8 

 64/2/3332الى 6/9/3332من مشرف التدريب الصيفي للطلبة

8 

833 

 64/2/3337الى 6/9/3337من مشرف التدريب الصيفي للطلبة

3 

3 

 3366 محاضر القاء محاضرة في المركز االرشادي /بعقوبة

 

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 وبعض صفات التربة .Panicum miliaceum Lتأثير مصدر مياه الري والنتروجين في نمو الدخن   عنوان رساله الماجستير
  4C و 3Cنباتات في غير االنزيمي  في نشاط  النظامواألسكوربك لسلك االس حامضياالضافة الخارجية لتأثير  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 NaClتحت اجهاد ملح 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث ينالباحث اءاسم ت
8 

8 

تأثير مصدر مياه الري والنتروجين في تراكيز  حميد خلف السلماني وفليح حسن الحديثي وحسن هادي العلوي

 بعض المغذيات الجاهزة في التربة
 مجلة العلوم الزراعية العراقية

8 

83 

تأثير مصدر مياه الري والنتروجين في بعض  العلوي السلماني وفليح حسن الحديثي وحسن هاديحميد خلف 

 صفات النمو وحاصل الدخن
 مجلة العلوم الزراعية العراقية

3 

3 

تأثير مصدر مياه الري والنتروجين في بعض  فليح حسن الحديثي وحميد خلف السلماني وحسن هادي العلوي

 خصائص التربة الكيميائية
 مجلة العلوم الزراعية العراقية

تأثير مصدر مياه الري والنتروجين في تراكيز  العلوي فليح حسن الحديثي وحميد خلف السلماني وحسن هادي 2

النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في قش وجذور 

 وحبوب الدخن

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
تاثير نوعية مياه الري والسماد النتروجيني في  الوكاعحسن هادي مصطفى العلوي و عدنان حسين علي  2

 محصول الدخن
 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

أثر مصدر ومستويات السماد النتروجيني في نمو  حسن هادي مصطفى العلوي 1

 الحنطة وبعض صفات التربة الكيميائية
 مجلة ديالى للعلوم الزراعية
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تأثير اضافة بعض المبيدات الكيميائية في نمو وحاصل  صطفى العلويعدنان حسين علي الوكاع وحسن هادي م 7

ثالثة أصناف من الحنطة الناعمة واألدغال المرافقة 

 لها في المناطق المروية بمحافظة ديالى

 مجلة األنبار للعلوم الزراعية
بك والسالسلك في نشاط تأثير الرش الورقي بحامضي األسكور اسماعيل خليل السامرائي وحسن هادي مصطفى العلوي 2

تحت اجهاد   4Cو  3C مضادات األكسدة غير االنزيمية لنباتي

 كلوريد الصوديوم

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية
بحامضي األسكوربك والسالسلك في بعض الورقي تأثير الرش  اسماعيل خليل السامرائي وحسن هادي مصطفى العلوي 9

تحت اجهاد  4Cو 3Cالصفات الفسلجية والكيموحيوية لنباتي 

 كلوريد الصوديوم

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية
تأثير  السماد العضوي والنتروجيني في نمو نبات  حسن هادي العلوي وباسم رحيم البنداوي 80

 الحنطة المزروعة في تربة ملحية

 مجلة القادسية للعلوم الزراعية

 تأثير تداخل السماد العضوي والفوسفور في نمو نبات الحنطة  الوهابباسم رحيم البنداوي وحسن هادي العلوي وايالف عبد  88

Triticum aestivum L. تحت ظروف تربة ملحية 

 مجلة األنبار للعلوم الزراعية

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة اسم المقرر م.
 األولى مبادئ تربة 8
 الثانية بيئة التربة واألنواء الجوية 8
 الثالثة خصوبة التربة 3
 الرابعة تغذية النبات 2
 األولى بيئة النبات 2
 الثانية تصنيف النبات 1

 
 

هف على رسائل الماجستير والدكتورااإلشرا  
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراه ت
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 ةنوع العضوي مقر الجمعية اسم الجمعية ت
 عضو بغداد الجمعية العراقية لعلوم التربة 8
    

 
 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة  ت
 3330 الحاسبة األلكترونية-جامعة بغداد الدورة التأهيلية للحاسبات األلكترونية 8

 3334 جامعة ديالى-كلية التربية-قسم علوم النفس دورة طرائق تدريس 8

 8088 كلية الزراعة_جامعة ديالى دورة المكتبة االفتراضية 3
    

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت
  3337 جامعة ديالى-كلية الزراعة المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية 6

  3366 جامعة ديالى -ة الزراعةكلي المؤتمرالوطني األول للبحوث الزراعية 3



 7 

0 

الندوة العلمية الثانية توفير أعالف الدواجن محليا والبدائل 

 لتطوير صناعة الدواجن في العراق

  3363 جامعة ديالى -كلية الزراعة

  3363 مندلي –محطة النخيل  الندوة العلمية األولى للنخيل الواقع والمستقبل 2

لحيوي في مقاومة النبات ندوة بعنوان دور التسميد ا 2

 لإلجهادات

  3360 جامعة ديالى -كلية الزراعة

بعنوان آثار التغير المناخي والتسميد المتكامل في البيئة ندوة  1

 والتربة

  3366 جامعة ديالى -كلية الزراعة

  3366 جامعة ديالى -كلية الزراعة ندوة بعنوان )هجرة الشباب العراقي, األسباب والمعالجات( 7

ندوة بعنوان أهمية المحافظة على األنهر في العراق من  2

 التلوث, نهر ديالى كنموذج

  3366 جامعة ديالى -كلية الزراعة

  3366 جامعة ديالى -كلية الزراعة ندوة بعنوان )جودة البحث العلمي سبيلنا للبناء والتطور( 9

  3366 بغدادجامعة  -اعةكلية الزر )مكافحة التصحر مسؤولية الجميع(ندوة بعنوان 80

ورشة عمل بعنوان )الوسائل الكفيلة بتقييم األقسام العلمية  88

 المناظرة في كليات الزراعة(

  3369 كلية الزراعة/جامعة ديالى

  3369 كلية الزراعة/جامعة ديالى نودة بعنوان)رؤيا مستقبلية لواقع زهرة النيل في العراق( 88
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,ة االخرى االنجازات واالنشطة العلمي

 

 
 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


