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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
      المحاصيل الحقليةقسم     الزراعةكلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

  
 

 مدرس –دكتوراه  الشهادة واللقب العلمي:
 

عنوان رساله 
 الماجستير 

تأثير أستخدام بعض المثبتات على الصفات الفيزيوكيميائية لليوغرت الطازج 
 والمجفف

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه 

ائية وتحديد دراسة تصنيع منتج لبني)اليوغرت( بمعززات حيوية وبمضافات غذ
 تأثيراتها البايوكيميائية على حيوانات التجربة )الجرذان(

  

 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 البريد االلكتروني موبايل   تاريخ الميالد االسم 
طه خاطر خضير عباس 

   النداوي 
11/6/1554   80584561510   

haditaha@375yahoo.com 
    
    

 
صورة 

 شخصية
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  شارك فيها:التي  عدد اللجان

 
   المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع

  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

التحضيرلعقد المؤتمر الوطني االول للبحوث 
 الزراعية

 2811/ايار/4- عضو لجنة التشريفات
2 

2 

االشراف على التدريب  يتدريب صيف         
 الصيفي للطلبة

15/6/2818 
3 

3 

توزيع الطلبة على االقسام  رفد االقسام بالطلبة الجدد )عدة مرات(  
 حسب معدالتهم

13/18/2818 

 : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا

رقم وتاريخ االمر  اسم اللجنة  ت
 االداري

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب

1    

 

جنة االمتحانية الل
 )مرتين(

س في 110 
24/12/2881 

اكمال مستلزمات   عضو
 االمتحانات ومتابعتها

2881-2885 

2   
 
 
 

2 

لجنة مشتريات 
 )مرتين(

في  386 
28/2/2811 

توفير احتياجات الكلية  رئيس 
 من كافة مستلزمات العمل

 اشهر 6

3  

 

لجنة متابعة 
المختبرات في 

 الكلية)عدة مرات(

ابعة سير العمل في تم عضو  2818في  41
المختبرات وتوفير 

 احتياجاتها

2818-2811 

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين
Raaed S.Attee-Majdy 

F.Majeed-Taha 
K.Khudier 

Effect of Sublethal 
Concentrations of 

مجلة ديالى/االصمعي العدد 
 2818 2ك42

طه خاطر -زياد طارق السدرة
 هادي رحمن رشيد-خضير

المضادة لبعض  فعالية العكبر العراقي
 انواع البكتريا

-كلية الزراعة-مجلة ديالى
 2818( 2( العدد)2المجلد)
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 .للعلوم الزراعية مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى
 
 :  تي قام بتدريسهالمقررات الدراسية الا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
  حيواني(النتاج قسم اال )  -االولى  الكيمياء التحليلية  1
  حيواني(النتاج ال )ا  -الثانية  مبادي علم االلبان 2
مبادئ الصناعات  3

 الغذائية
  حدائق( البستنة وهندسة قسم ال) -األولى 

االنتاج  وقسمحدائق البستنة وهندسة كل من  قسم ال في الثانية مبادئ االحياء المجهرية 4
 الحيواني 

 

مبادئ الصناعات  5
 الغذائية

  الثانية )المحاصيل الحقلية(

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  لجمعية اسم ا ت
1    
    
 

 

   

 : الدورات التدريبية

يب الكيميائي والصفات النوعية مقارنة الترك طه خاطر خضير          
للجبن المطبوخ المصنع مختبريا مع بعض 

 المتوفرة في اسواق بغداد  االجبان المطبوخة

-كلية الزراعة-مجلة ديالى
 (2المجلد)
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 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة

   

   

   

   

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

 

 


