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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                      

                                                                        

                                                          الزراعة قسم االنتاج الحيواني       كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  07721719619 موبايل   ديالى  امعةالج  عثمان خالد علوان محمد المفرجي االسم الرباعي واللقب

 Athman56@yahoo.com  البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  1958 تاريخ الميالد

 27/12/1999في  2328/ 7/9  رقم وتاريخ امر التعيين البستنة وهندسة الحدائق القسم متزوج  الحالة االجتماعية 

 الجامعة والكلية التخصص م وتاريخ االمر الجامعيرق المؤهل

 البكالوريس 
 1981  /7/7في   3/11/2000

  زراعة والغاباتكلية ال –جامعة الموصل      بكلوريوس علوم زراعية 

  ات الزراعة والغاب -جامعة الموصل       ماجستير علوم الزراعية في البستنة   1986  / 20/7في  3/11/12537 الماجستير 

 كلية الزراعة  -جامعة بغداد  تربية وتحسين نبات -علوم زراعية  في البستنة    2006/ 6/ 13في  1859د.ع / الدكتوراة 

 
 صورة شخصية



 2 

 

 :العلمي اللقب:   ثالثا      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  

 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

  2011/ 12/10في  1739 معاون العميد للشؤون اإلدارية  1

 24/2/2013في  219 الدراسات العليا مسؤول وحدة  2

 2012/ 30/10قي  126 مدير المكتب االستشاري الزراعي  3

 

 

 

 

 

 رقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول على اللقب الدرجة العلمية

 13/12/1999في  7/9/5549 مدرس مساعد 

  11/8/2005في  7/10/6500 مدرس

 23/12/2008في  14195/ 7/10 أستاذ  مساعد

  2016/ 23/6في  2801 استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

فترة عمل  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت

 اللجنة 

1 

1 

 سنة دراسية  دمين للدراسات العليامقابلة المتق عضوا   15/8/2012في  1429 لجنة مقابلة 

2 

 

 

 

2 

 سنة دراسية  مقابلة المتقدمين للدراسات العليا رئيسا   1/10/2013في  1021 لجنة مقابلة 

3 

 

 

3 

 سنة دراسية ارشاد طلبة المرحلة الثانية عضوا   6/10/2013في  1048 لجنة اإلرشاد التربوي 

4 

 

لجنة تدقيق وثائق الدراسات 

 العليا

 سنة دراسية من الدراسات العليا المتخرجينتدقيق وثائق  عضوا   16/12/2013في  2066

5 

 

 سنة دراسية ألداره  االمتحانات النهائية  لقسم البستنة عضوا   20/11/2014في  2039 اللجنة األمتحانية

6 

 

 سنة دراسية  لضبط سلوكيات الطلبة عضوا   4/12/2014في  2190 لجنة انضباط الطلبة 

7 

 

 سنة دراسية تقويم إحصائي للرسائل واألطاريح الجامعية عضوا   26/4/2015في  510د.ع  لجنة التقويم اإلحصائي

8-  

 

 سنة دراسية  الشؤون العلمية في قسم البستنة عضوا   12/10/2015في  1878 اللجنة العلمية 

 

    عالمشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتم :سادسا  

 

 

 

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

عضو في لجنة تطوير المختبرات والورش لكلية الزراعة 

 في جامعة تكريت

 2002-2001 عضو

2 

2 

 2009- 2008 عضو  عضو اللجنة العلمية لمجلة تكريت للعلوم الزراعية 

3 

 

3 

في  عضو الهيئة االستشارية للدراسات العليا لكلية الزراعة

 جامعة تكريت

 2009 -2008 عضو

4 

 

 2011/ 7/ 31 -1 محاضر  محاضرات في الزراعة المحمية لمزارعي محافظة ديالى

5 

 

 30/4/2012-29 حضور  في جامعة بغداد ورشة العمل بالمعشب والمصادر الوراثية
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 -: تير والدكتوراه: الماجس  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر( :األنشطة العلمية :سابعا  

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين ت

1 
 عثمان خالدعلوان 

 غالب ناصر حسين

تأثير الرش بالحديد والزنك على بعض صفات النمو الخضري 

 والحاصل في الطماطة صنف الوادي

( 2( العدد )4مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /المجلد )

2004 
2 

 

 

 ن عثمان خالد علوا

 غالب ناصر حسين

 

 كفاية غازي سعد 

تأثير التطعيم وسمك األصل في الصفات الخضرية لشتالت البرتقال 

 المحلي 

( 2( العدد )4مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /المجلد )

2004 
3 

 

 عثمان خالد علوان 

 عزيز مهدي عبد

 

( 4( العدد )4يالى للبحوث العلمية والتربوية المجلد )مجلة د أستنباط أربعة سالالت من الطماطة ودراسة بعض صفاتها 

2005  

4 
 عثمان خالد علوان 

 

دراسة لبعض صفات النمو الخضري والحاصل لعدد من أصناف  الباميا 

 المحلية واألجنبية في المنطقة الوسطى من العراق 

( 2( العدد )4مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /المجلد )

2004 

5 
 الد علوان عثمان خ

 غالب ناصر حسين

 خالد عبداللة السهر 

دراسة تاثير فترة نمو الثمار على المواصفات الثمرية لصنفي التفاح 

  Annaالشرابي و 

   

 

( 1( العدد )8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /المجلد )

2008 
6 

 

 عثمان خالد علوان 

 غالب ناصر حسين

لصنف ومدة الخزن على الصفات دراسة تأثير المخزن التبخيري وا

 التسويقية لثمار البطيخ

( 2( العدد )8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /المجلد )

2008 

7 
تأير التسميد الكيماوي ونوع السماد العضوي في الصفات النوعية لثمار  عثمان خالد علوان

 ثالثة أصناف من البطيخ المزروع في الترب الجبسية 

( 1( العدد )9ريت للعلوم الزراعية /المجلد )مجلة جامعة تك

2009 

8 
 عثمان خالد علوان 

 عزيز مهدي عبد 

 عبد الكريم عريبي 

تأير التسميد الكيماوي ونوع السماد العضوي في الصفات الكمية لحاصل  

 ثالثة أصناف من البطيخ المزروع في الترب الجبسية

المؤتمر العلمي الزراعي الرابع في  كلية الزراعة / جامعة 

 تكريت 

9 
 عثمان خالد علوان 

 خضير عباس علوان 

 فاخر حمد الركابي 

تحليل قدرة األئتالف وتقدير قوة الهجين وبعض المعالم الوراثية في 

 صفات الحاصل الكمية والنوعية في الباميا 

( 2( العدد )9لمجلد )مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية /ا

2009 

10 
 عثمان خالد علوان 

 رعد وهيب محمود 

تأثير تغطية التربة وفطر المايكورايزا في نمو وحاصل صنفين من 

 الطماطة في الترب الجبسية 

 2013العدد  5مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد 

11 

 

 

 عثمان خالد علوان 

 رعد وهيب محمود

 

 حميد صالح حماد 

تغطية التربة وفطر المايكورايزا في بعض الصفات لصنفين من  تأثير

 الطماطة
 المؤتمر الزراعي في كلية الزراعة / جامعة كركوك



 5 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

12 
 عثمان خالد علوان

 فيصل موفق مزهر 

تأثير التراكيب الوراثية وطريقة الزراعة في الحاصل ومكوناته وتقدير  - 

 ترب الجبسية  بعض المعالم الوراثية للبطيخ المزروع في ال

 وتقدير بعض المعالم الوراثية

 

  1-العدد– 7مجلد  –مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

13 
 عثمان خالد علوان

 زينب أياد عمر 

تأثير طريقة الزراعة للبطيخ في صفات الحاصل لبعض  التركيب الوراثي 

 من البطيخ وتقدير بعض المعالم الوراثية 

 2015. 2العدد  7مجلد  –مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

14 
تأثير المواقع والتركيب الوراثي في صفات النمو وحاصل الطماطة  عثمان خالد علوان

 المزروعة في البيوت البالستيكية 

Bull.Fac.Agric.,Cairo.univ., 65: (2014) 

 
15 

 عثمان خالد علوان

 عزيز مهدي عبد

ي نمو وحاصل صنفين تأثير التسميد العضوي والكيمائي والخلط بينهما ف

 من الثوم

لسنة  2 -العدد– 7مجلد  –مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

2015 
16 

 

 عثمان خالد علوان 

 محمد حاتم رشيد

تأثير أرتباع الشتالت في الصفات الزهرية وكمية البذور لخمسة أصناف 

 من البصل 
 1/2016/العدد/8مجلة الفرات للعلوم الزراعية /المجلد 

17 
 خالد علوان عثمان 

 أيمن أبلراهيم محمد

تأثير التسميد البوتاسي في صفات الحاصل الكمية والنوعية ألربعة 

 أصناف من محصول  اللوبيا.

لسنة  1 -العدد– 9مجلد  –مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

2017 

18 
وت تأثير الموقع في الصفات اإلنتاجية لهجن الطماطة المزروعة في البي عثمان خالد علوان

 البالستيكية

 

لسنة   1/ العدد     9مجلة ديالى للعلوم الزراعية / المجلد  

2017 

 عنوان رساله الماجستير 
  Cucurbita pepo L. Cv.Zucchini" تأثير مستويات التسميد النتروجيني ومسافات الزراعة في نمو وحاصل قرع الكوسة 

 عنوان اطروحة الدكتوراه 
 ف وتقدير قوة الهجين والمعالم الوراثية في الباميا."  تحليل قدرة األئتال
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 

   الثانية  تشريح نبات  1

   دراسات عليا –الرابعة  أنتاج وخزن بذور الخضر 2

   ت عليادراسا –التالثة  تصميم وتحليل التجارب الزراعية     3

   األولى أحصاء  4

   دراسات عليا وراثة نبات متقدم 5

   دراسات عليا  –الثالثة  تربية نبااتات بستنية  6

 

هف على رسائل الماجستير والدكتورااإلشرا  

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت

 رعد وهيب محمود الزهيري ماجستير 1
في بعض صفات   Glomus mosseaeميد الحيوي بفطر المايكورايزا تأثير تغطية التربة والتس

 الحاصل لصنفين من الطماطة المزروعة في ترب جبسية .

 زينب أياد عمر رزوقي الدوري  ماجستير 2
محصول البطيخ تأثير طريقة الزراعة في بعض صفات النمو والحاصل لتراكيب وراثية مختلفة من 

Cucumis melo L.  الترب الجبسية  المزروع في. 

 فيصل موفق مزهر المفرجي  ماجستير 3
 (.Lycopersecun esculantum Mill )حاصل الطماطة ثير نوع السماد في صفات نمو وتأ

 وتقدير بعض المعالم الوراثية.

 أيمن أبراهيم محمد الجبوري  ماجستير 4
 Vigna)يا تأثير التسميد البوتاسي في صفات النمو والحاصل لبعض أصناف اللوب

unguiculata L.)  .ودراسة البعد الوراثي بأستخدام تقنية الرابد 

 ورقاء خليل أبراهيم العزي  ماجستير 5
 Dianthus)تأثير المعاملة بتركيز الكولسيشين في نمو وتزهير صنفين من القرنفل 

caryophyllus L.) 

 محمد حاتم رشيد التميمي  ماجستير 6
وتحديد البعد   .Allium cepa Lواألرتباع في نمو وحاصل بذور البصل  تأثيبر التركيب الوراثي

 الوراثي لها بأستخدام البصمة الوراثية 
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 : الدورات التدريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤتمرات والندوات وورش العمل:لما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 3/2001/ 27_  12/3/2001 المركز الثقافي لجامعة تكريت دورة طرائق التدريس 1

 2/6/2001- 2001/ 21/5 جامعة تكريت –كلية الهندسة  كترونيلاإلالتأهيلية للحاسب   الدورة 2

 2003/ 23/1 – 18/1/2003 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير المالكات 3

 20/5/2009 – 5/5/2009 مختبر األبحاث المركزي في جامعة تكريت PCRدورة أساسيات وتطبيقات  4

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 4/2008/ 30-29 جامعة تكريت المؤتمر العلمي الزراعي الرابع  1

 2013/ 10/ 31- 30 جامعة كركوك المؤتمر الدولي العلمي الثاني للبحوث الزراعية  2

 26/3/2011 جامعة ديالى  ندوة الزراعة المحمية 3

 2011/ 5/ 4 -3                              جامعة ديالى المؤتمر الوطني األول للبحوث الزراعية 4

 2012/ 4/ 30 – 29                             جامعة بغداد ورشة العمل بالمعشب والمصادر الوراثية 5

 2014/ 14/4 – 13 جامعة الموصل  المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة 6

 2016/ 4/ 27 – 26 جامعة دهوك المؤتمر العلمي الزراعي الثاني  7


