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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                               البستنة وهندسة الحدائققسم  الزراعةكلية                                    

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 

  - وبايلم    ديالى الجامعة  زينه سامي راشد يوسف  االسم الرباعي واللقب
  Zeinasami99@yahoo.com البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  6/3/1979 تاريخ الميالد

البستنة وهندسة  القسم  متزوجة الحالة االجتماعية 
 الحدائق 

رقم وتاريخ امر 
 التعيين

وفق االمر الجامعي  18/6/2003 
  18/6/2003في  280

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  جامعة بغداد   بستنة    30/6/2002في  1792 البكالوريس 
  جامعة ديالى   بستنة  20/1/2014في  914 الماجستير 

    الدكتوراة 

 
 صورة شخصية

mailto:Zeinasami99@yahoo.com
mailto:Zeinasami99@yahoo.com


 2 

 
 :العلمي اللقب:   ثالثا  

  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 رقم وتاريخ االمر االداري  المهام االدارية  ت

 ولحد االن  30/1/2014في  203 مسؤول شعبة التطوير والتعليم المستمر   -1

   

 

 

 

 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي جة العلميةالدر 
 على اللقب

 20/1/2014في  914 مدرس مساعد 
  مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ
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  اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة ت
 لجنة دائمة ادارة مختبر فسلجة الثمار بعد الحصاد مدير المختبر 11/1/2017في  95 ادارة المختبرات العلمية -1
 سنة دراسية متابعة شؤون طلبة المرحلة االولى مسؤول المرحلة االولى 7/11/2016في  2110 تربويلجنة االرشاد ال -2
 ثالثة اشهر هتمام بموضوع حقوق االنسانالا رئاسة لجنة 3/11/2016في  2072 لجنة حقوق االنسان -3
 سنة دراسية سلسالت الطلبة تدقيق نتائج وت مسؤول المرحلة الرابعة 22/12/2016في  2456 اللجنة االمتحانية -4
 سنة دراسية  طلبة ومتابعة شؤونهم االهتمام بال مسؤول المرحلة الثالثة  26/10/2015في  217 لجنة االرشاد التربوي  -5
ادارة مخزن المواد الكيمياوية الموجود في   عضو  10/2014ذ/1في  1741 لجنة المواد الكيمياوية  -6

 الكلية واجابة الجامعة 
 د االن لح

 كورس دراسي  توزيع منحة قسم البستنة  عضوا   10/4/2016في  714 لجنة منحة الطلبة  -7

 

   . المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة اسم المشاركة ت
ابتداء من  اسبوعان محاضر    التحليل االحصائي في SPSSبعنوان استخدام برنامج اقامة دورة تدريبية مجانية  -1

12/12/2016  
 يوم واحد عضو اقامة ندوة علمية بعنوان ) هجرة الشباب(  -2
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 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :

تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل والقدرة التخزينية لثمار  عنوان رساله الماجستير 
 صنف كنز  .Lycopersicon esculentum Millالطماطة 

  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث اسماء الباحثين ت
تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض الصفات  ن الشمري و زينه سامي راشد غالب ناصر حسي  -1

الطبيعية والكيميائية والقدرة التخزينية لثمار الطماطة 

Lycopersicon esculentum Mill.    صنف كنز 

 جامعة القاهرة -المجلة العلمية لكلية الزراعة

 

 

 

تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في القابلية الخزنية  مري زينه سامي راشد و غالب ناصر حسين الش  -2

    .Lycopersicon esculentum Mill لثمار الطماطة

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

و محمد سلمان محمد                     زينه سامي راشد  -3

 و شهاب احمد ابراهيم الجاووشي

اضافة االحماض الري وطريقة  اءم ستويات ملوحةتأثير م

االمينية )البرولين واالرجنين( في نمو وحاصل البطاطا 

Solanum tuberosum  L . 

 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

تأثير ملوحة ماء الري والحامضيين االمينين البرولين  زينه سامي راشد   -4

واالرجنين في بعض المكونات الكيميائية ألوراق نبات 

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 
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 .Solanum tuberosum Lالبطاطا 

 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 الرابعة  عناية وخزن الحاصالت البستانية  1
 الرابعة  بذور الخضراوات انتاج وخزن  2
 الثالثة  خضر صيفية  3
 الثالثة  نباتات طبية وعطرية  4
 ية الثان بيئة نبات  5
 الثانية  مشاتل واكثار  6

 
 

    د/ ال يوج والدكتوراهاإلشراف على رسائل الماجستير 
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

 / اليوجد  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1    



 6 

    
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد الدورة اسم ت
 ولمدة اسبوعان  12/12/2016 كلية الزراعة     في التحليل االحصائي SPSSاقامة دورة تدريبية مجانية بعنوان استخدام برنامج  -1

     

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

   كلية الزراعة   ية بعنوان ) هجرة الشباب( اقامة ندوة علم -1
اقامة ندوة علمية بعنوان ) الشعور باالنتماء ودورة في تعزيز قيم النزاهة في  -2

 اطار االخالقيات التربوية لمهنة االستاذ الجامعي 
 ال15/3/2017 كلية الزراعة
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 :الخ( مقاالت علمية, كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


