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   مصطفى عٍادة عذاي عبٍذ الحذٌثً :     ـم ـــــــــاالصــ

  1985/  4/  15 : حاسٌخ المٍـالد 

 فضلجت اشجاس الفاكيت  :    صــالخـخـص

 اصخار جامعً:       و ــــــالٌظٍف

 مذسس  الذسجت العلمٍت :

 كلٍت الزساعت / قضم البضخنت ًىنذصت الحذائق  :     عنٌان العمل

 mukhtarmustafa@yahoo.com  كخشًنً :البشٌذ إالل

 .أًالً : المؤىالث العلمٍت  

 

 الًاروخ ة ـــلؽؾقا اجلامعة الدرجة العؾؿقة

ّبؽالورووس

ّ

 2007 الزساعت بغذاد

 2010 الزساعت بغذادّادلاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

 5102 الزساعت بغذاد

   ّأخرى

 ثانٍاً : الخذسج الٌظٍفً . 

 

 الى -الفترة مه  الجهة الوظيفة ت

 5102-5105 كلية الزراعة / جامعة بغذاد مذرس مساعذ 0

 لغاية األن -5102 كلية الزراعة / جامعة بغذاد مذرس 5

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الخذسٌش الجامعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

  لغاوة اآلن – 5105 بغداد كؾقة الزراعة 1

 

 ذسٌضيا.سابعاً : المقشساث الذساصٍت الخى قمج بخ 

ّةـــــالِـّادةـــــادلّمـــالؼِّت

 5105 ميادئ اليسًـة احملاصقل احلؼؾقة 0

 5102 ميادئ اليسًـة الٌروة احلقوانقة 5

 5102 انًاج االعـاب والٌؿار الصغرية اليسًـة 2

 5102و  5102 تصؿقم و حتؾقل الًٍارب اليسًـة  2

 5102 أنًاج الػاكفة الـػضقة اليسًـة  2

 

 :الخً أششف علٍيا( الشصائل  ،االطاسٌح  )خامضاً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

 5102 اليسًـة والمنغنيز عنصري الزنكبالورقي للرش  الزيتونأستجابة شتالت  0

 

 الخً شاسك فٍيا.العلمٍت ًالنذًاث المؤحمشاث صادصاً:  

ّنوعّادلشاركةّّهاأنعؼادّمؽانّةــالِـّعـوانالّت

ّ)ّحبثّ/ّبودرتّحضور(
الـدوةّالعؾؿقةّالٌانقةّألحباثّالـُقل1ّّ

ّوالًؿور

ّحضورّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّبغداد2012ّ



 

 

 

 

 

 

 

ّباحثّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّكربالء2012ّّادلؤمترّالعؾؿيّالٌاني2ّ

ّحضورّمعفدّحبوثّاليِاتنيّ/ّالؼاهرة2015ّّورذةّعؿلّالعـب3ّ

ّحماضرّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّبغداد2015ّّعؿلّالػاكفةّورذة4ّ

5ّّّّّ

 

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

 تؼقم اليَوث العؾؿقة و اخلطط اليٌَقة تؼقم اليَوث العؾؿقة و اخلطط اليٌَقة 

  

 

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمؿعّثامـا:ّادلشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملً 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

 2010 جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقة -1ّّ-تأثريّالًؼؾقمّالشًويّيفّبعضّالصػاتّالٌؿروةّألذٍارّادلشؿشّصـفّليقبّ 1

 2010 جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققة تأثريّالًؼؾقمّالشًويّيفّبعضّالصػاتّاخلضروةّعؾىّصـفّمنّادلشؿش 2

3 

تأثريّرشّاحلدودّوّالزنكّعؾىّاألنًاجّومعدلّالـؿوّوّحمًوىّبذورّادلشؿشّمنّ

ّاألجمدالني

2012ّّاجملؾةّادلصروةّلؾعؾومّالًطيقؼقةّ

2012ّّجمؾةّكربالءّلؾعؾومّالزراعقةّادًٍابةّذًالتّالؽؿٌرىّلؾؽربوتّوّالرشّمبـؼوعّعرقّالِوس 4



 

 

 

 

 

 

 

5ّ

تأثريّتطيققّالرشّبادلـٍـقزّوّالزنكّوالؽالِقومّعؾىّحمًوىّاألوراقّمنّالعـاصرّ

ّألذٍارّالرمانّدؾقؿي

2012ّّاجملؾةّادلصروةّلؾعؾومّالًطيقؼقة

6ّ
تأثريّرشّمًُِؾصّالطَالبّوّحامضّاألدؽوربقكّبرتكقزاتّخمًؾػةّعؾىّانًاجّوّمنوّ

 اذٍارّادلشؿش

 2013 اجملؾةّادلصروةّلؾعؾومّالًطيقؼقة

 2013 جمؾةّالعؾومّاليًِـقةّوّنياتاتّالزوـةّ تأثريّالرشّالورقيّبادلـغـقزّوّالزنكّعؾىّمنوّوحاصلّوّجودةّمثارّالرمان7ّّ

 2014 اجملؾةّادلصروةّلؾعؾومّالًطيقؼقة RAPDألصـافّادلشؿشّالـامقةّيفّالعراقّبأدًعؿالّمؤذراتّحتؾقلّاليعدّالوراثي8ّّ

2014ّّجمؾةّالزقازوقّلؾيَوثّالزراعقةّوّالؽالِقومّعؾىّمنوّوحاصلّوّجودةّمثارّصـفّالرمانّدؾقؿيتأثريّالرشّبادلـغـقز9ّّ

2014ّّجمؾةّالزقازوقّلؾيَوثّالزراعقة تأثريّرشّاليوتادقومّوّالِؿادّاحلقويّيفّالـؿوّوّاحملصولّلؾؿشؿشّصـفّلوزي10ّّ

11ّ
الرتبةّوّمنوّّعؾىّخصائصّ(DPLC)تأثريّالؽيودتّاحملضرّمنّدعفّالـُقلّ

 ذًالتّالًنيّ

 2015 اجملؾةّادلصروةّلؾعؾومّالًطيقؼقة

12ّ
تأثريّبعضّأنواعّاألمسدةّوّالرشّمبًُِؾصّالطَالبّوّمـظمّالـؿوّ

Brassinolideّّيفّصػاتّالـؿوّاخلضريّألذٍارّادلشؿش

 2015 جمؾةّالػراتّلؾعؾومّالزراعقة

 2015 اجملؾةّالعراققةّلؾعؾومّوالًؽـؾوجقا األوراقّمنّالعـاصرّألذٍارّادلشؿشتأثريّمصادرّالًِؿقدّيفّمِاحةّالورقةّوحمًوى13ّّ

2015ّّجمؾةّالزقازوقّلؾيَوثّالزراعقة ادًٍابةّاذٍارّاخلوخّصـفّبقـًوّلؾرشّبيعضّادلًُِؾصاتّالـياتقة14ّ

15ّ

تأثريّرشّحامضّاجلربلقكّومًُِؾصّالطَالبّيفّالـؿوّواحملًوىّادلعدنيّالوراقّ

ّّّّّّّّّّّ ّّ وخاذٍارّاخل

2016ّّجمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققة

16ّ

تأثريّالؽؿيودتّاحملضرّمنّدعفّالـُقلّوّالرشّمبُِؾصّجذورّعرقّالِوسّيفّ

ّالـؿوّاخلضريّألذٍارّالًنيّصـفّ)ادودّدواىل(ّ

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّواليقطروةّ/ّجامعةّ

ّالؼصقم

2016ّ



 

 

 

 

 

 

 

2016ّّجمؾةّالرذقدّلؾعؾومّّالةّالغالفّيفّانياتّاليذورّوّمنوّذـالتّادلشؿشّتأثريّودطّالزراعةّوّالًـضقدّوّاز17ّ

2016ّّجمؾةّالعؾومّالزراعقةّوّاليقطروةّ.ّاهلـدّّدورّمًُِؾصيّالٌومّوّالؽركمّيفّحمًوىّاوراقّاذٍارّالًػاحّمنّالعـاصر18ّّ

2017ّّوثّالزراعقةجمؾةّالزقازوقّلؾيَّادًٍابةّذًالتّالزوًونّلؾرشّبالزنكّوّادلـغـقز19ّ

 

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّعضووةّّ:تادعا 

    . عضو هقىة حترور اجملؾة ادلصروة لؾعؾوم الًطيقؼقة   

   

    

 وّذفاداتّالًؼدور.ّاجلوائزّكًبّالشؽرّ،ّعاذرًا:ّ 

ّالِـةّاجلفةّادلادمةّاجلائزةّأوّذفادةّالًؼدورّكًابّالشؽرّأوّت

2012ّّالزراعةّ/ّجامعةّكربالءكؾقةّّذفادةّتؼدوروة1ّ

2014ّّكؾقةّالرذقدّاجلامعةّاألهؾقةّذؽرّوّتؼدور2ّ

2015ّّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّالزقازوقّذؽرّوتؼدور3ّ

2015ّّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّبغدادّذؽرّوتؼدور4ّ

2016ّّكؾقةّالزراعةّ/ّجامعةّبغدادّذؽرّوتؼدور5ّ

 

 .أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػة:ّحادىّعشر 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

0   

5   



 

 

 

 

 

 

 

 

ّاتّ.ــثانيّعشرّ:الؾغ 

 اللغت العشبٍت             

 اللغت االنكلٍزٌت             

  

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم وسخة على  


