
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

   مصطفى عيادة عداي عبيد الحديثي :     ـم ـــــــــاالســ

  1985/  4/  15 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 2   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 فسلجة اشجار الفاكهة  :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق  :     عنوان العمل

 /العمل   :         هاتف

 07901239521و  07705857038:         الهاتف النقال

 mukhtarmustafa@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2007 الزراعة بغداد

 2010 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2015 الزراعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

  لغاية اآلن – 2012 بغداد كلية الزراعة 1

 لغاية األن – 2010  كلية الرشيد الجامعة األهلية 2

 لغاية األن – 2017 النهرين كلية التقانات األحيائية 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2015-2012 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس مساعد 1

 لغاية األن -2015 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 قمت بتدريسها.رابعا  : المقررات الدراسية التى  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2012 مبادئ البستنة المحاصيل الحقلية 1

 2013 مبادئ البستنة الثروة الحيوانية 2

 2014 انتاج االعناب والثمار الصغيرة البستنة 3

 لغاية األن – 2015 تصميم و تحليل التجارب البستنة  4

 لغاية األن – 2015 النفضيةأنتاج الفاكهة  البستنة  5

 2017 علم األحصاء البستنة 6

 لغاية األن – 2017 لغة انكليزية البستنة 7

 2016 تصميم و تحليل التجارب متقدم البستنة و التربة 8

 لغاية األن -2010 تشريح النبات علوم الحياة 9

 لغاية األن – 2010 المجاميع النباتية علوم الحياة 10

 لغاية األن -2010 فسلجة النبات الحياةعلوم  11

 2017 -2010 األحصاء الحياتي علوم الحياة 12

 2016 -2013 النباتات الطبية علوم الحياة 13

 لغاية األن – 2017 تقانات تكاثر النبات التقانات األحيائية 14

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2016 البستنة والمنغنيز عنصري الزنكبالورقي للرش  الزيتونأستجابة شتالت  1

منظمات النمو و اثرها في النمو و المحتوى المعدني و الهرموني  2

 ألوراق اشجار الزيتون اليافعة

 2018 البساتين

3    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيها.التي شارك العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(
1 

الندوة العلمية الثانية ألبحاث النخيل 

 والتمور

 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد 2012

 باحث كلية الزراعة / جامعة كربالء 2012 المؤتمر العلمي الثاني 2

 2015 ورشة عمل العنب 3
البساتين / معهد بحوث 

 القاهرة

 حضور

 محاضر كلية الزراعة / جامعة بغداد 2015 ورشة عمل الفاكهة 4

5 
الندوة الخاصة بموضوع )ادمان المخدرات 

 و المسكرات و المؤثرات العقلية( 

 محاضر كلية الرشيد الجامعة األهلية 2017

 باحث كلية الرشيد الجامعة األهلية 2017 المؤتمر العلمي األول  6

 باحث كلية الزراعة / جامعة كركوك 2018 المؤتمر العلمي الثالث 7

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 تقيم البحوث العلمية و الخطط البحثية تقيم البحوث العلمية و الخطط البحثية 

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تأثير التقليم الشتوي في بعض الصفات الثمرية ألشجار المشمش صنف 

 - 1 -لبيب 

 2010 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2 
الخضرية على صنف من تأثير التقليم الشتوي في بعض الصفات 

 المشمش

 2010 مجلة العلوم الزراعية العراقية

3 
تأثير رش الحديد و الزنك على األنتاج ومعدل النمو و محتوى بذور 

 المشمش من األمجدالين
 2012 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

 2012 للعلوم الزراعيةمجلة كربالء  استجابة شتالت الكمثرى للكبريت و الرش بمنقوع عرق السوس 4

5 
تأثير تطبيق الرش بالمنجنيز و الزنك والكالسيوم على محتوى األوراق 

 من العناصر ألشجار الرمان سليمي
 2012 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

6 
تأثير رش مستخلص الطحالب و حامض األسكوربيك بتركيزات مختلفة 

 على انتاج و نمو اشجار المشمش
 2013 المصرية للعلوم التطبيقيةالمجلة 

7 
تأثير الرش الورقي بالمنغنيز و الزنك على نمو وحاصل و جودة ثمار 

 الرمان 

مجلة العلوم البستنية و نباتات 

 الزينة 
2013 

8 
ألصناف المشمش النامية في العراق بأستعمال تحليل البعد الوراثي 

 RAPDمؤشرات 
 2014 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

9 
تأثير الرش بالمنغنيز و الكالسيوم على نمو وحاصل و جودة ثمار صنف 

 الرمان سليمي
 2014 مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية

10 
تأثير رش البوتاسيوم و السماد الحيوي في النمو و المحصول للمشمش 

 صنف لوزي 

 2014 مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية

11 
على خصائص التربة  (DPLC)تأثير الكبوست المحضر من سعف النخيل 

 و نمو شتالت التين 

 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

12 
تأثير بعض أنواع األسمدة و الرش بمستخلص الطحالب و منظم النمو 

Brassinolide في صفات النمو الخضري ألشجار المشمش 
 2015 مجلة الفرات للعلوم الزراعية



 

 

 

 

 

 

 

 

13 
تأثير مصادر التسميد في مساحة الورقة ومحتوى األوراق من العناصر 

 ألشجار المشمش
 2015 المجلة العراقية للعلوم والتكنلوجيا

 2015 مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية استجابة اشجار الخوخ صنف بينتو للرش ببعض المستخلصات النباتية 14

15 
ومستخلص الطحالب في النمو والمحتوى تأثير رش حامض الجبرليك 

               المعدني الوراق اشجار الخوخ
 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

16 
تأثير الكمبوست المحضر من سعف النخيل و الرش بمسخلص جذور 

 عرق السوس في النمو الخضري ألشجار التين صنف )اسود ديالى( 

/  مجلة العلوم الزراعية والبيطرية

 جامعة القصيم
2016 

17 
تأثير وسط الزراعة و التنضيد و ازالة الغالف في انبات البذور و نمو 

 شنالت المشمش 
 2016 مجلة الرشيد للعلوم 

18 
دور مستخلصي الثوم و الكركم في محتوى اوراق اشجار التفاح من 

 العناصر 

مجلة العلوم الزراعية و البيطرية . 

 الهند 
2016 

 2017 مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية استجابة شتالت الزيتون للرش بالزنك و المنغنيز 19

 تأثير األسمدة الحيوية في النمو والمحتوى المعدني ألوراق شتالت الخوخ 20
مجلة العلوم الزراعية و البيطرية . 

 الهند
2017 

21 
الهرموني تأثير األسمدة الحيوية و مستخلص الطحالب في المحتوى 

 ألوراق اشجار المشمش
 2017 مجلة الرشيد للعلوم

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    . عضو هيئة تحرير المجلة المصرية للعلوم التطبيقية   

   

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة المانحةالجهة 

 2012 كلية الزراعة / جامعة كربالء شهادة تقديرية 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 كلية الرشيد الجامعة األهلية شكر و تقدير 2

 2015 كلية الزراعة / جامعة الزقازيق شكر وتقدير 3

 2015 كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير 4

 2016 كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2016 كلية الرشيد الجامعة األهلية شكر و تقدير 6

 2017 كلية الرشيد الجامعة األهلية شكر و تقدير 7

 2017 كلية الرشيد الجامعة األهلية شكر و تقدير 8

 2017 كلية الرشيد الجامعة األهلية شهادة تقديرية 9

 2017 كلية الرشيد الجامعة األهلية شهادة تقديرية 10

 2018 كلية التقانات األحيائية / جامعة النهرين تقديرشكر و  11

 2018 كلية الرشيد الجامعة األهلية شكر و تقدير 12

 2018 محافظ كركوك  شكر و تقدير 13

 2018 مجلس النواب العراقي  شكر و تقدير 14

 2018 كلية الزراعة / جامعة كركوك شكر و تقدير 15

 2018 الجامعة األهليةكلية الرشيد  شكر و تقدير 16

 شكر و تقدير 17
كلية الدراسات العليا / جامعة السودان للعلوم و 

 التكنلوجيا

2019 

 2019 كلية التقانات األحيائية / جامعة النهرين شكر و تقدير 18

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية            



 

 

 

 

 

 

 

 

  


