
 
 

 انزحصُم االكبدًٍَ: 
 

2000-2003 Master:  
       Ph.D.:     2011-2015    

    

   انخجشاد انؼًهُخ:
 

 2006 أسزبر فٍ كهُخ االٌ  نغبَخ

اسزبر  -انضساػخ / جبيؼخ دَبنً

   يسبػذ فٍ رغزَخ انُجبد

 

 انًخزهفخ: انىسش وانُذواد

  انذوسح انزأهُهُخ نهحبسجبد

انحبسجخ -األنكزشوَُخ جبيؼخ ثغذاد

 2003 األنكزشوَُخ

  دوسح طشائك رذسَس لسى ػهىو

 جبيؼخ دَبنً-كهُخ انزشثُخ-انُفس

2005 

  ًنهُخُم انىالغ انُذوح انؼهًُخ األون

 يُذنٍ –وانًسزمجم يحطخ انُخُم 

2010 

 جبيؼخ دَبنً -كهُخ انضساػخ َذوح ثؼُىاٌ دوس انزسًُذ انحُىٌ فٍ يمبويخ انُجبد نإلجهبداد 

2013 

 2012 جبيؼخ دَبنً -كهُخ انضساػخ دوسح انًكزجخ االفزشاضُخ 

  ػهًُب ولبَىَُبً ( يحبضش فٍ انُذوح انؼهًُخ انًىسىيخ ) والغ اداسح االساضٍ انضساػُخ

 .7/3/2019فٍ 

  ( انًطبسكخ فٍ انذوسح انزذسَجُخ انخبصخ ثبسزخذاوgoogle scolar  ٍف )

16/4/2019. 

  انًطبسكخ فٍ انذوسح انزذسَجُخ انًىسىيخ )دوس ثشَبيج يُُذنٍ فٍ انكزبثخ االكبدًَُخ

 .23/4/2019نهجحىس انؼهًُخ( فٍ 

 ًُجبيؼخ  -ذ انًزكبيم فٍ انجُئخ وانزشثخ كهُخ انضساػخَذوح ثؼُىاٌ آصبس انزغُش انًُبخٍ وانزس

 2016 دَبنً

 2016 جبيؼخ دَبنً -َذوح ثؼُىاٌ )هجشح انطجبة انؼشالٍ, األسجبة وانًؼبنجبد( كهُخ انضساػخ 

  َذوح ثؼُىاٌ أهًُخ انًحبفظخ ػهً األَهش فٍ انؼشاق يٍ انزهىس, َهش دَبنً كًُىرج كهُخ

 2016 جبيؼخ دَبنً -انضساػخ

 2016 جبيؼخ دَبنً -ثؼُىاٌ )جىدح انجحش انؼهًٍ سجُهُب نهجُبء وانزطىس( كهُخ انضساػخ َذوح 

 )2017 جبيؼخ دَبنً -كهُخ انضساػخ َىدح ثؼُىاٌ)سؤَب يسزمجهُخ نىالغ صهشح انُُم فٍ انؼشاق 

   انجحىس انًإرًشاد انؼهًُخ:

  2020-دَبنً –انًإرًش انؼهًٍ انذونٍ االول االفزشاضٍ نكهُخ انضساػخ 

 2009 جبيؼخ دَبنً-انًإرًش انؼهًٍ األول نهجحىس انضساػُخ كهُخ انضساػخ 

 2011 جبيؼخ دَبنً-كهُخ انضساػخ انًإرًشانىطٍُ األول نهجحىس انضساػُخ 

 ٍربصُش َىػُخ يُبِ انشٌ وانسًبد انُزشوجٍُُ فٍ يحصىل انذخ 

 ٍرأصُش يصذس يُبِ انشٌ وانُزشوجٍُ فٍ ثؼض صفبد انًُى وحبصم انذخ 

 رأصُش يصذس يُبِ انشٌ وانُزشوجٍُ فٍ رشاكُض ثؼض انًغزَبد انجبهضح فٍ انزشثخ 

  

ػهىو انزشثخ وانًىاسد    جبيؼخ دَبنً / كهُخ     انضساػخ / لسى  العنوان الرسمي:                                 

 انًبئُخ

    االيميل الرسمي:                           
hassanalalawy@uodiyala.edu.iq                                         

      

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215213046 
                                                                                                                     سكوبس:   رابط                 

 

Photo 

رذسَسٍ - د. حسٍ هبدٌ يصطفً..وأ  

  انًبئُخ / رغزَخ انُجبد وانًىاسدػهىو انزشثخ انزخصص : 

 



 

 رأصُش يصذس يُبِ انشٌ وانُزشوجٍُ فٍ ثؼض خصبئص انزشثخ انكًُُبئُخ 

  رأصُش يصذس يُبِ انشٌ وانُزشوجٍُ فٍ رشاكُض انُزشوجٍُ وانفسفىس وانجىربسُىو فٍ لص

 وجزوس وحجىة انذخٍ

 ضىٌ وانفىسفىس فٍ ًَى َجبد انحُطخ رأصُش رذاخم انسًبد انؼ Triticum aestivum L.  رحذ

 ظشوف رشثخ يهحُخ

 رأصُش  انسًبد انؼضىٌ وانُزشوجٍُُ فٍ ًَى َجبد انحُطخ انًضسوػخ فٍ رشثخ يهحُخ 

  رأصُش انشش انىسلٍ ثحبيضٍ األسكىسثك وانسبنسهك فٍ َطبط يضبداد األكسذح غُش االَضًَُخ

 رحذ اجهبد كهىسَذ انصىدَىو C4 و  C3 نُجبرٍ

  رأصُش انشش انىسلٍ ثحبيضٍ األسكىسثك وانسبنسهك فٍ ثؼض انصفبد انفسهجُخ وانكًُىحُىَخ

 رحذ اجهبد كهىسَذ انصىدَىو C4و C3نُجبرٍ 

  رأصُش اضبفخ ثؼض انًجُذاد انكًُُبئُخ فٍ ًَى وحبصم صالصخ أصُبف يٍ انحُطخ انُبػًخ

 بطك انًشوَخ ثًحبفظخ دَبنًواألدغبل انًشافمخ نهب فٍ انًُ
 أصش يصذس ويسزىَبد انسًبد انُزشوجٍُُ فٍ ًَى انحُطخ وثؼض صفبد انزشثخ انكًُُبئُخ 

 الءقبالنباتات ا صلنمو وحا يك فلسلسالرش بحامض األسكوربك والٍر اثيتأ 

  (Vicia faba Lةيحلتربة م يف لنامية. ) ا 

 بمستخلص الطحالب البحرية في بعض صفات النمو الورقية  يةتغذلوا يةتانبلت اافثاكلا ثيرتأ
 الخضري ألربعة اصناف من محصول الكلم

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF HUMIC ACID AND NANOCALCIUM 

ON SOME GROWTH, PRODUCTION, AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS 

OF CAULIFLOWER (BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS) PLANTED IN 

CALCAREOUS SOIL 

 

 RESPONSE YIELD OF FOUR CULTIVAR KOHLRABI  (BRASSICA 

OLERACEA VAR. CAULORAPA L.) TO PLANT DENSITY  AND FOLIAR 

NUTRITION OF SEAWEED 

Mitigation of Adverse Effects of Salt Stress by Foliar Application of 

Ascorbic Acid and Salicylic Acid on Sunflower and Maize 

 ػضىَخ انجًؼُبد وانهُئبد:

 

 ػضى جًؼُخ ػهىو انزشثخ 

 ) ٍُػضى يشكض االثزكبس واالثذاع انؼشالٍ )يُزذي انًخزشػ 

 

 

 انطهبداد انزمذَشَخ وكزت انطكش:
 يٍ وصَش انزؼهُى انؼبنٍ  3كزبة ضكش ػذد  

 3, ضهبدح رمذَشَخ  يٍ سئُس انجبيؼخ 8كزبة ضكش ػذد 

 5, ضهبدح رمذَشَخ كهُخ ان  يٍ ػًُذ 23كزبة ضكش ػذد 

 انًهبساد االخشي:
 

 ستخدام اMicrosoft Word, Excel, PowerPoint 
 


