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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 
 

 الشهادة واللقب العلمي:
تاثير التسميد النتروجيني في نمو وحاصل ومحتوى القلويدات لثالث انواع  عنوان رساله الماجستير 

 من الداتورة
تاثير التسميد بالحديد والنتروجين ونقص الماء في نمو وحاصل وبعض المواد  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 الفعالة بالكتان

 

 للفترة إلدارية التي ُكلف بها المهام ا ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 11 شارك فيها:التي  عدد اللجان

  :وأهمها

احمد ياسين  االسم 
  حسن احمد   

   16629106610 موبايل  

تاريخ 
 الميالد

البريد  1064 
 االلكتروني 

  
Ahmed74741@yahoo.com 

    

 
 صورة شخصية
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 مجلس قسم علوم المحاصيل الحقلية. .1
 ادارة مختبرات قسم المحاصيل ) المحاصيل الصناعية ( .2
 منحة توزيع المبالغ المالية للطالب .3

    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا 

 .للعلوم الزراعية مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى
 مكان النشر اسم البحث  اسماء الباحثين  ت
 احمد ياسين حسن  

 كاظم سعد الدين شروق محمد 
تاثير الرش بالزنك والحديد في حاصل 
 البذور والمادة الفعالة في بذور الحلبة

مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 الزراعية

تاثير الرش بمنظم النمو اتونك في  احمد ياسين حسن   
حاصل البذور والمادة الفعالة لصنفين 

 من الحلبة

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 د كاظم سعد الدين شروق محم   
 احمد ياسين حسن  

تاثير االجهاد المائي والرش بالبرافين 
في حاصل البذور وتركيز التايكونيللين 

 لبذور

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

احمد ياسين حسن                                  
 أياد طلعت شاكر

تاثير التسميد بالحديد والنتروجين 
سين محتوى والري التكميلي لتح

Secoisolariciresinol  
diglucoside  في بذور الكتان 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

احمد ياسين حسن                                  
 أياد طلعت شاكر

تاثير التسميد بالحديد والنتروجين 
والري التكميلي لتحسين محتوى 

Antioxidant active  Total  
phenolic ور الكتانو  في بذ 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

في  Atonikتاثير الرش بمنظم النمو  احمد ياسين حسن 
حاصل البذور والمادة الفعالة لصنفين 

 من الحلبة

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية



 3 

تاثير الرش بالزنك والحديد في حاصل  احمد ياسين حسن  
البذور والمادة الفعالة  

Trigonelline   في بذور الحلبة
Trigonella foenum_ 

graecum L. 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الرابع نباتات طبية  1
 االول   نبات عام  2
 الثالث  محاصيل بقول  3
 االول  اسس محاصيل  4
5   
6   

 
سائل الماجستير والدكتوراةاإلشراف على ر   

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1    
    
 

 : الدورات التدريبية
 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة  م.

كلية  –قسم البستنة  ية دورة زراعة نسيج 1

 ديالى  –الزراعة 

2-2- 2112 

 2112 -3-2 قسم الكيمياء  –كلية العلوم  GlCدورة اعتماد المختبرات  2
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 2112 -3-2 قسم الكيمياء  –كلية العلوم  HPLCدورة جهاز الفحص المتقدم  3

 –مديرية الزراعة  دورة تدريب صيفي  4

 المقدادية 

22-2- 2112 

التعليم  –جامعة ديالى   سوب متقدم لدراسات والترقيات العلمية دورة حا 2

 المستمر 

23- 2- 2112 

التعليم  –جامعة ديالى  دورة حاسوب متقدم  2

 المستمر 

12-2- 2112 

 2112 -3 -22 كلية التربية  –جامعة ديالى  دورة طرائق تدريس  2

 2112-2-2 كليالتربية  –جامعة ديالى  دورة صالحية تدريس  2

 

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,راع ,براءة اخت)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 
 علمية,الخ(

 

 

 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

المشاركة في انجاز بحث عن النباتات الطبية مع  1
 جامعة بغداد –تدريسي في معهد الهندسة الوراثية 

 مجلة كركوك للعلوم الزراعية 
 2110 - 1عدد -11مجلد 

دراسة عن الرش بالزنك 
والحديد في حاصل 

الفعالة البذور والمادة 
 ببذور الحلبة 

المشاركة في انجاز بحث عن النباتات الطبية مع  2
 جامعة بغداد –تدريسي في معهد الهندسة الوراثية 

 مرحلة النشر  مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

المشاركة في انجاز بحث عن النباتات الطبية مع  3
جامعة  –كادر تدريسي في كلية الطب البيطري 

 ديالى 

  االنجاز  مرحلة

تقديم خطة بحوث الستزراع بعض النباتات الطبية   4
 دائرة االرشاد الزراعي  –مع مديرية الزراعة ديالى 

  مرحلة تحضيرية للبحوث

المشاركة في ترميز االجهزة المختبرية لقسم  5
 المحاصيل الحقلية 

2- 2116  
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