
- يــة للتدريســرة الذاتيـارة السيــاستم -  

 

 خالد ابراهيم مصطاف البدراني ب :ـــــــاعي واللقــــــم الربـــــاالس

 KHALID IBRAHIM MUSTAF AL-BADRANY :االسم الرباعي واللقب باالنكليزية 

 4 عدداالطفال :                   لزوجية : متزوج  الحالة ا                                 4891/  بغدادد : ـــــــــــالموالي

 بعقوبة / حي المعلمين ديالى/ العنوان الحالي :

   70978827878 رقــم الموبايل :                                                                             ف :   ــــرقم الهات

     E-Mail: Khalidagre@Yahoo.com   

 ديالى جهة االصدار:                  2/4/8748تاريخ االصدار:               77748871 رقم هوية االحوال المدنية :

 ديالى :صدارجهة اال               48/0/8747 تاريخ االصدار :                   444718 ة :ـــــــــرقم شهادة الجنسي

  ديالى جهة االصدار:                  44/2/8744:تاريخ االصدار                A1726275:ررقـم جــــواز السفـــــــ

 442حي المعلمين  اسم ورقم المركز التمويني :               7824428:ة ــــــرقم البطاقة التمويني

ة :ـــــــــادة الجامعيـــالشه  

ريخ االمر الجامعيرقم وتا ات الجامعيةالشهاد الكلية والجامعة تاريخ الحصول عليها المعدل   

 09.74 44/70/8770  البكالوريوس الزراعة / بغداد 

4/0/8747في  4927د.ع/  98.77 74/70/8747  الماجستير الزراعة / بغداد 

 

 فسلجة وخزن الثمار :تصاص الدقيق االخ                  زراعة/ بستنة وهندسة حدائقاالختصاص العام : 

 عنوان رسالة الماجستير :

((Effect of some local substrate on the productivity and storage of Oyster mushroom)) 

 أستاذ لقبه العلمي :                   : عبد االله مخلف عبد الهاديالمشرف اسم

 جامعة ديالى مكان التعيين:                         82/2/8748:   األولتاريخ التعيين 

 8927 :الجامعيقم االمرر      جامعة ديالى :مكان التعيين                82/8/8748 ليم العالي:تاريخ التعيين في التع

 918 معي :رقم االمر الجا                 8/4/8748 تاريخ الحصول عليه:              مدرس مساعد   لعلمي :اللقب ا
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 كتب الشكر التي تم الحصول عليها:

اإلصدار  ةــــــجه رقم وتاريخ كتاب الشكر  

 

 0/8/8741في  44989

 82/4/8742في  41798

 2/47/8748في  4088

 87/8/8748في  914

 

 السيد رئيس الجامعة

 السيد رئيس الجامعة

 السيد مساعد رئيس الجامعة

 السيد عميد الكلية

 السيد عميد الكلية

 

 

 العقوبات التي وجهت للموظف :

 

 جهــــــة  اإلصدار رقم وتاريخ كتاب العقوبة

  

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة  )المجلد , العدد , الصفحة (

. العنوان . المجلة (( 9002)) مالحظة تكتب وفق كتابتها في قائمة المصادر : الراوي , محمد هاشم .   

 

 يويةةوسط الحلفا ونوع المدعم على الكفاءة الح يرتأث. 8747عبد الهادي، عبد االله مخلف و خالد ابراهيم مصطاف . -4

 . 824-879( 4)8، مجلة ديالى للعلوم الزراعية،  Pleurotus ostreatusللفطر المحاري  يةالخزن يةوالقابل
 

 .8744. شاكر محمود والءو  جبر سلمان كامل، طافمص إبراهيم خالد ،محمد علوان هادي، جميل ، غسان حمدان -8

ر، األبقةا فةي Ringworm  disease الحلقيةة القوبةاء داء عةجج في Calvatia craniformis الفطر يةفاعل تقويم

 .  427-448( 8)2مجلة ديالى للعلوم الزراعية، 
 

. تاثير وسط 8741. القادر عبد محمد زينةو  تمرس نجم اديبة ، عبدالهادي مخلف ابراهيم ، عبد االله  خالد البدراني، -2

،  pleurotus ostreatusالزراعة وحامض االسكوربيك على القابلية الخزنية والقيمة الغذائية للفطر المحاري 

  . 404-424(: 4)8مجلة العلوم الحديثة والتراثية ، 
 

 

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها  
 

 ريفيالفصل الخ الفصل الربيعي

 المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية

 مبادء بستنة المرحلة األولى صناعات غذائية المرحلة األولى

 تشريح نبات المرحلة الثانية منظمات نمو نباتية المرحلة الثالثة

 انتاج وخزن بذور المرحلة الرابعة زراعة انسجة المرحلة الرابعة

    

 

 

 



 

 اليوجد  المؤلفــات والمطبوعــــــــات:

 

 نقابة المهندسين الزراعيين االنتماء للجمعيات العلميـة :

 

 

 

 التوقيـــــــــــــــــــع :                                 

  خالد ابراهيم مصطاف االســــــــم الثالثــي :                                 

 

 

 

 -ستمارة صورة ملونة من المستمسكات اتآتية :ترفق مع اال

 هوية األحوال المدنية . -

 شهادة الجنسية العراقية . -

 األمر الجامعي لشهادة الماجستير . -

 األمر الجامعي لشهادة الدكتوراه . -

 األمر الجامعي ألخر ترقية علمية . -

 9صور ملونة عدد  -

 بطاقة تموينية . -

 جواز السفر. -


