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                                                  وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
 الزراعة قسم االنتاج الحيواني                                                                 كمية                                          
 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

   موبايل    ديالى الجامعة  رائد سامي عاتي مزبان المنتش االسم الرباعي والمقب
 Raaedalmentesh  البريد االلكتروني   الزراعة  الكمية  91;46/1/1 تاريخ الميالد

في  58:7/;/9  رقم وتاريخ امر التعيين  الحيواني  اإلنتاج القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
1;/11/1;;4 

 :المؤىالت العممية:   ثانياً 
 

 الجامعة والكمية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤىل
  الزراعة –البصرة   اسماك وثروة بحرية  2/31/3992في  3/33/623  سالبكالوريو 

  الزراعة –البصرة   بيئة اسماك  34/32/3999في  3/33/8848 الماجستير 
 الزراعة –البصرة  بيئة وتموث مائي 29/5/2114في  3/33/2683  الدكتوراه

  

 
 صورة شخصية
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 :ميالعم المقب:   ثالثاً 
 لمحصول عمى المقب رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العممية
 38/32/3999في  7/31/8933 مدرس مساعد 

 2112 24/2في  7/33/36715 مدرس
 24/6/2119في  7453 أستاذ  مساعد

  31/7/2134في  9824 استاذ

 -:الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً  

 
 االمر االداريريخ رقم وتا الميام اإلدارية  ت
3   
2   
3   
4   
5   
6   

   المجان التي شارك فييا:خامسًا: 

 فترة عمل المجنة  ميام المجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم المجنة  ت
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    معالمشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجت :سادساً 
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

3 
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 :األنشطة العممية :سابعاً   

 الماجستير والدكتوراه :

 دراسة بيئية لقناة نير مييجران احد االفرع الرئيسة لشط العرب عنوان رسالو الماجستير 
 صب العام ومستويات تموثيا ببعض العناصر الثقيمةخصائص المياه في شط العرب والم الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  اإلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
 د. صادق عمي 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 

 ٣العدد ٣١المجلد

مجلة البصرة  0222
 للعلوم الزراعٌة

 د. صادق عمي 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 

 0العدد ٣١المجلد 

مجمة البصرة  2111
 لمعموم الزراعية

 0العدد٣١المجلد Barbus sharpeyi على اسماك البنً تاثٌر طفٌلٌات االمعاء د. رائد سامي عاتي 3

مجلة البصرة  0220
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 د. خالدة سالم نعيم

 د. رياض عدنان رميمة

 للعلوم الزراعٌة

رالباٌوكٌمٌائٌة لعنصر الزئبق فً اسماكالكارب الذهبً تحت  بعض االستجابات الفسلجٌة د. رائد سامي عاتي 4
 الظروف المختبرٌة

 ٣العدد٣١المجلد 

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعٌة

 ١العدد١٣المجلد انظمة مائٌة جارٌة جنوب العراق تنوع النواعم فً اربعة د. رائد سامي عاتي 5

مجلة ابحاث  0222
 البصرة للعلمٌات

عنصري النحاس والرصاص فً مٌاه ورواسب وبعض  دراسة مستوى تركٌز وتراكم يد. رائد سامي عات 6
 مختلفة من شط العر انسجة االسماك الذهبٌة المصطادة من مناطق

 ١٣العدد

مجلة دٌالى  0222
 للبحوث العلمٌة والتربوٌة

 د. رائد سامي عاتي 7

 

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

 ٣٣العدد

مجلة دٌالى  02٣2
 للبحوث العلمٌة والتربوٌة

 د. رائد سامي عاتي 8

 د. مجدي فيصل مجيد 

الكٌموحٌوٌة والتغٌرات المرضٌة النسٌجٌة فً كبد وغالصم  استخدام بعض المعاٌٌر
المختارة على نهر  حٌاتٌة لتلوث مٌاه بغض المحطات اسماك الجري االسٌوي كمؤشرات

 شط العرب

 0العدد ٣المجلد 

مجلة ذي قار  02٣0
 للعلوم الزراعٌة

 د. رائد سامي عاتي 9

 د. مجدي فيصل مجيد 

الكٌموحٌوٌة والتغٌرات المرضٌة النسٌجٌة فً كبد وغالصم  استخدام بعض المعاٌٌر
على نهر  حٌاتٌة لتلوث مٌاه بغض المحطات المختارة اسماك الجري االسٌوي كمؤشرات

 شط العرب

 0العدد ٣المجلد 

مجلة ذي قار  02٣0
 للعلوم الزراعٌة

 د. رائد سامي عاتي 10

 د. مجدي فيصل مجيد 

 واالبتدائً Lernea cypranace السومسدٌن ضد القشري دراسة فعالٌة مبٌد
Tetrahymena corlissi لسمكتً الكارب العادي والكمبوزٌا المصٌبة 

 ٣العدد١المجلد

لة دٌالى للعلوم مج 02٣١
 الزراعٌة
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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 

 0العدد0١المجلد

مجلة جامعة الملك  02٣٣
 عبد العزٌز للعلوم والبحار

 اد. عدنان نعمو عبد الرض 12

 د. رائد سامي عاتي

 فيحاء محمد نجم

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

 0العدد١المجلد

مجلة ذٌقار  02٣٣
 للبحوث الزراعٌة

 د. رائد سامي عاتي 13

 د. ليث فيصل الزم 

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

 0العدد 0٢المجلد

مجلة البصرة  02٣2
 للعلوم الزراعٌة

 
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

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

 
 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
لكارب المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة المموثة الصبعيات ا فيحاء محمد نجم ماجستير 3

المعزولة  pseudomonas aerujinosaاالعتيادي باستخدام بكتريا 
 محميا

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

العميقة عمى النمو  تاثير اضافة مستويات مختمفة من كبريتات الزنك في محمد محمود عمي ماجستير 3
 وبعض الصفات الفسمجية والنسيجية الصبعيات اسماك الكارب الشائع

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
3    
    
 

 : 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

 2118 البصرة المؤتمر العممي االول كمية الطب البيطري  3
 2118 كربالء المؤتمر العممي الرابع جامعة كربالء 2
المؤتمر العممي الدولي االول لجامعة التقنية  3

 الجنوبية
 2136 البصرة

مناقشة السياسات االقتصادية والبيئية  ورشة عمل 4
 المستقبمية التطويرية لالىوار الجنوبية 

 2119 البصرة

ورشة عمل اعالف االسماك الواقع واالفاق  5
 والمستقبل

 2135 البصرة
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االنجازا
 :مقاالت عممية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,ت واالنشطة العممية االخرى 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت
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