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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 

 
 

 الشهادة واللقب العلمي:
 

 Oyster mushroom أثر بعض األوساط الزراعية المحلية في إنتاجية الفطر المحاري عنوان رساله الماجستير 
 وقابليته الخزنية  

  عنوان اطروحة الدكتوراه 
  

  

 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها ت

 لحد االن -6112 مقرر قسم 1

6   

3   

 

  شارك فيها:التي  عدد اللجان

  :وأهمها

 . اللجنة االمتحانية1

 . لجنة ادخال بيانات الطلبة االوراكل2

 . لجنة التصحيح االلكتروني3

 

  موبايل    خالد إبراهيم مصطاف االسم 
 khalidagre@yahoo.com  البريد االلكتروني   3/11/1891 تاريخ الميالد

    

 
 صورة شخصية
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    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 
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 : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا

  ل.لتدد ر  لا ددحلها دندد لامددا لهاادداع لعددد ل0202عبددالهاددد ابدلعبددالهلادد لالدددبلالل اددال بدد ه   ل)

اجدددللا دد ا لاد دددا ل،  pleurotus ostreatusهاكندد  الها  ا ددللاهاي بد ددللهاللم ددللادنحدد لهاا دد  بل

  .ل032-022(:ل0 0هال هع للدل

  هاشدد  لمبد  له دتج بلل(ل.0202سلع  د .ل اصح بدلل اال ب ه   دله ادالرد ا ل اادالالب  د لهااد

(Fragaria × ananassa Duch.)ادد  لبد اا داالهاايد بللTecamin flowerاامشدحلهامادالل

Hyperatonicل0 2دللاجدللهاند ه لاد ددا لهال هع دلغ  لهااافأل.للت  لظ ابلهاب  لهابال ت كيل:)

ل.ل26-47

 Al-Badrany, K. I., Abdulilah M. A., Adyba N. R., and Zeina M. A. (2014) .Effect 

of substrate and ascorbic acid on the storage life and nutritional value of 

oyster mushroom (Pleurotus ostreatus), J. of Modern Science and Heritage, 

2(1):161-171. Sweden.  

 .للعلوم الزراعية وث العلمية لمجلة ديالىمالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البح
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 اسم المقرر  م. 
 مبادئ صناعات غذائية 1
 تشريح نبات 6
 مبادئ احصاء 3
 تصميم وتحليل التجارب 1
5  

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 او االطروحةرسالة عنوان ال اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت

  بغداد نقابة المهندسين الزراعييين 1

  بغداد نتدى المخترعين العراقيينم 6

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 :علمية,الخ(

  Ringwormفي عالج دواء القوباء الحلقية  Calvatia Craniformisتقويم فاعلية الفطر: براءة اختراع

Disease  في األبقار 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
   ادخال بيانات الطلبة )االوراكل(

   في التحليل HPLCاستخدام جهاز 
   
   


