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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
 الزراعة قسم االنتاج الحيواني                                                                 كلية                                          

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

   موبايل    ديالى الجامعة  رائد سامي عاتي مزبان المنتش االسم الرباعي واللقب
 Raaedalmentesh  البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  24/1/1971 تاريخ الميالد

في  7/9/3685  رقم وتاريخ امر التعيين  الحيواني  اإلنتاج القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
19/11/1992 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  الزراعة –البصرة   اسماك وثروة بحرية  2/10/1992في  3/13/621  سالبكالوريو 

  الزراعة –البصرة   بيئة اسماك  14/12/1999في  3/13/8848 الماجستير 
 الزراعة –البصرة  بيئة وتلوث مائي 29/5/2004في  3/13/2681  الدكتوراه

  

 
 صورة شخصية
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 :ميالعل اللقب:   ثالثا  
 للحصول على اللقب رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية

 18/12/1999في  7/10/8911 مدرس مساعد 
 2002 24/2في  7/13/16705 مدرس

 24/6/2009في  7451 أستاذ  مساعد
  10/7/2014في  9824 استاذ

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا   

 
 االمر االداريريخ رقم وتا المهام اإلدارية  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 
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2 
 
 
 

2 

     
3 

3 

     
 
 



 3 

    معالمشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجت :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 دراسة بيئية لقناة نهر مهيجران احد االفرع الرئيسة لشط العرب عنوان رساله الماجستير 
 صب العام ومستويات تلوثها ببعض العناصر الثقيلةخصائص المياه في شط العرب والم الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
 د. صادق علي حسين 1

 د. رائد سامي عاتي

comparative studies on limnonlgical features of the shat 
alarab estuary and mehejran canal 1 monthly variation in 
abiotic factor 

 ١العدد ١٣المجلد

مجلة البصرة  2000
 للعلوم الزراعية

 د. صادق علي حسين 2

 د. رائد سامي عاتي

Comparative studies on limnological features of the shatt 
al-arab estuary and mehejran canal ,ll.monthly variation 
of nutrients 

 ٢العدد ١٣المجلد 

مجلة البصرة  2000
 للعلوم الزراعية

 ٢العدد١٥المجلد Barbus sharpeyi على اسماك البني تاثير طفيليات االمعاء د. رائد سامي عاتي 3

مجلة البصرة  2002
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 د. خالدة سالم نعيم

 د. رياض عدنان رميلة

 للعلوم الزراعية

رالبايوكيميائية لعنصر الزئبق في اسماكالكارب الذهبي تحت  بعض االستجابات الفسلجية د. رائد سامي عاتي 4
 الظروف المختبرية

 ١العدد١٥المجلد 

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية

 ٣العدد٣٤المجلد انظمة مائية جارية جنوب العراق تنوع النواعم في اربعة د. رائد سامي عاتي 5

مجلة ابحاث  2008
 البصرة للعلميات

عنصري النحاس والرصاص في مياه ورواسب وبعض  دراسة مستوى تركيز وتراكم يد. رائد سامي عات 6
 مختلفة من شط العر انسجة االسماك الذهبية المصطادة من مناطق

 ٣١العدد

مجلة ديالى  2008
 للبحوث العلمية والتربوية

 د. رائد سامي عاتي 7

 

Effect of sublethal concentration of cadmium on some 
physiological alteration in Liza abu fish 

 ٤١العدد

مجلة ديالى  2010
 للبحوث العلمية والتربوية

 د. رائد سامي عاتي 8

 د. مجدي فيصل مجيد 

الكيموحيوية والتغيرات المرضية النسيجية في كبد وغالصم  استخدام بعض المعايير
المختارة على نهر  حياتية لتلوث مياه بغض المحطات اسماك الجري االسيوي كمؤشرات

 شط العرب

 ٢العدد ١المجلد 

مجلة ذي قار  2012
 للعلوم الزراعية

 د. رائد سامي عاتي 9

 د. مجدي فيصل مجيد 

الكيموحيوية والتغيرات المرضية النسيجية في كبد وغالصم  استخدام بعض المعايير
على نهر  حياتية لتلوث مياه بغض المحطات المختارة اسماك الجري االسيوي كمؤشرات

 شط العرب

 ٢العدد ١المجلد 

مجلة ذي قار  2012
 للعلوم الزراعية

 د. رائد سامي عاتي 10

 د. مجدي فيصل مجيد 

 واالبتدائي Lernea cypranace السومسدين ضد القشري دراسة فعالية مبيد
Tetrahymena corlissi لسمكتي الكارب العادي والكمبوزيا المصيبة 

 ١العدد٥المجلد

لة ديالى للعلوم مج 2013
 الزراعية
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 Estimate levels of petroleum hydrocarbonas in green and د. رائد سامي عاتي 11
golden mullet fishes Liza subviridis ( at shatt Al-Basrah 

canal 

 ٢العدد٢٥المجلد

مجلة جامعة الملك  2014
 عبد العزيز للعلوم والبحار

 اد. عدنان نعمه عبد الرض 12

 د. رائد سامي عاتي

 فيحاء محمد نجم

Determine the efficiency of pseudomonas aeruginosa in 
bioremediation of some heavy metals 

 ٢العدد٣المجلد

مجلة ذيقار  2014
 للبحوث الزراعية

 د. رائد سامي عاتي 13

 د. ليث فيصل الزم 

Fish assemblahe in relation to some ecological factors in 
himreen dam lake,Iraq 

 ٢العدد ٢٩المجلد

مجلة البصرة  2016
 للعلوم الزراعية

 
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 االولى حيوان عام 1
 االولى انتاج حيواني 2
 الثانية بيئة حيوان 3
 الثانية مبادئ اسماك 4
 الثانية سماكتربية وانتاج ا 5
 دراسات عليا  بيئة مائية 6
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 دراسات عليا بيئة اسماك 7
 دراسات عليا طرق بحث 8

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
لكارب المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة الملوثة الصبعيات ا فيحاء محمد نجم ماجستير 1

المعزولة  pseudomonas aerujinosaاالعتيادي باستخدام بكتريا 
 محليا

تاثير اضافة اليانسون والقرفة في معايير النمو والصفات الفسلجية لعالئق  محمد علي احمد ماجستير 2
 اسماك الكارب الشائع

العليقة على النمو  تاثير اضافة مستويات مختلفة من كبريتات الزنك في محمد محمود علي ماجستير 3
 وبعض الصفات الفسلجية والنسيجية الصبعيات اسماك الكارب الشائع

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1    
    
 

 : الدورات التدريبية
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 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

    

    

    

    

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 2008 البصرة المؤتمر العلمي االول كلية الطب البيطري  1
 2008 كربالء المؤتمر العلمي الرابع جامعة كربالء 2
المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة التقنية  3

 الجنوبية
 2016 البصرة

مناقشة السياسات االقتصادية والبيئية  ورشة عمل 4
 المستقبلية التطويرية لالهوار الجنوبية 

 2009 البصرة

ورشة عمل اعالف االسماك الواقع واالفاق  5
 والمستقبل

 2015 البصرة
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االنجازا
 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,ت واالنشطة العلمية االخرى 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت
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