
 
 
 
 
 

 

 السٌرة الذاتٌة

  رجاء مجٌد حمٌد حسٌناالسم الرباعً :  

 7591:  الوالدةتارٌخ  -

 6001-6002تارٌخ الحصول علٌها :          الشهادة : دكتوراه                  -

 فسلجة محاصٌلالتخصص الدقٌق :        علوم محاصٌل حقلٌة    التخصص العام :  -

 6072\70\62تارٌخ الحصول علٌه :أستاذ   اللقب العلمً :  -

 أشهر 5سنة و 26عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :  -

 ال ٌوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :  -

 Raja_univ1@yahoo.comالبرٌد االلكترونً :  -

 هٌئة المعاهد الفنٌة / المعهد الزراعً الفنً /كمٌت:  الدبلومالجهة المانحة للشهادة  -

 جامعة بغداد:  البكالورٌوسالمانحة لشهادة  الجهة -

 جامعة االنبار:  الماجستٌرالجهة المانحة لشهادة  -

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : جامعة بغداد -

تأثٌر مواعٌد أضافة السماد الناٌتروجٌنً فً نمو وحاصل صنفٌن من عنوان رسالة الماجستٌر :  -

 القطن .

( ومستوٌات الفسفور  PiXتأثٌر أضافة مستوٌات من كلورٌد المبٌكوات ) عنوان رسالة الدكتوراه :  -

  ( . ( Gossypium  hirsutium Lوالبوتاسٌوم فً نمو وحاصل القطن 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى  –الفترة من  مكان العمل  الوظٌفة  ت

هٌئة المعاهد  معٌدة 7
المعهد  \الفنٌة

 \الزراعً الفنً 
 النمرود

7590-7596 

 معٌدة ثم تدرٌسٌة بعد تكملت الدراسة 6
 الماجستير والدكتوراه

هٌئة المعاهد 
المعهد  \الفنٌة 
 المسٌب \التقنً 

7596-6002 

كلٌة \جامعة دٌالى  تدرسٌة 2
 الزراعة

 ولحد االن – 6002

كلٌة  \جامعة دٌالى  مقررة قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة 4
 الزراعة

6077 

 كلٌة \ دٌالى جامعة علوم المحاصٌل الحقلٌةرئٌس قسم  9
 الزراعة

6076 

تدرٌسٌة حالٌاً فً قسم علوم  2
 المحاصٌل الحقلٌة 

جامعة دٌالى / كلٌة 
 الزراعة 

 

 

 الصورة 



 
 
 
 
 

 

 

-  

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها : -

نوع المشاركــــة  مكان االنعقاد العنوان  ت
 –) بحث 

 حضور( 

 السنة 

 الموتمر العلمً 7
 الثامن لهٌئة التعلٌم التقنً

 
  

معهد االدارة 
 التقنً

 6006 بحث

6 
 

 \جامعة دٌالى  المؤتمر االول للبحوث الزراعٌة
 الزراعة كلٌة

 6005 بحث

2 
 

 لكلٌة االول العلمً المؤتمر 
 العلوم

 \ دٌالى جامعة
 العلوم كلٌة

 6005\ 72-79 حضور

 الثالثالعلمً الزراعً  المؤتمر 4
 الزراعٌة للبحوث

 \االنبارجامعة 
 كلٌة الزراعة 

 6070 حضور

9 
 

المؤتمر الوطنً االول للبحوث 
 الزراعٌة

كلٌة \جامعة دٌالى 
 الزراعة

 6077 حضور

العلمٌة االولى  الندوة الزراعٌة 2
محطة  \الهٌئة العمة للنخٌل  \

 النخٌل فً مندلً

 6077\4\4 حضور مندلً\دٌالى 

 
1 

 أستخدام فً العلمٌة الندوة
 الحٌوانٌة االسمدة تقانات

 المحمٌة الزراعة فً والعضوٌة

 \ دٌالى جامعة
 الزراعة كلٌة

 االول تشرٌن حضور
6077 

8 

 
 
 

الندوة العلمٌة حول تطوٌر واقع 
قصب السكر فً العراق فً 

 محافظة دٌالى

 \جامعة دٌالى 
 كلٌة الزراعة
 قسم المحاصٌل

 6076\ 6\ 79 حضور

الندوة العلمٌة أستخدام تقانات  9
 الري الحدٌثة فً الزراعة

 \ دٌالى جامعة
 الزراعة كلٌة

 6076أٌار  9 حضور

الندوة العلمٌة أثر مكافحة  10
االدغال فً تحسٌن االنتاج 

 النباتً

 \ دٌالى جامعة
قسم \ الزراعة كلٌة

 المحاصٌل

 6076\ 76\ 72 حضور

 المشاكل بعض النقاشٌة الحلقة 77
 القصب بمحصول الخاصة

 والتكنلوجٌا العلوم
 الجادربة بغداد

 6076\77\65 حضور



 
 
 
 
 

 السكري

76 
 
 

الندوة العلمٌة أثر الشد البٌئً 
فً نمو وأنتاجٌة أشجار 

 الحمضٌات

 \ دٌالى جامعة
 الزراعة كلٌة

تشرٌن الثانً  حضور
6076 

 

72 
الندوة العلمٌة االولى 

المتخصصة بالبحث العلمً فً 
 العراقٌة الجامعات

 \جامعة دٌالى 
 كلٌة الزراعة

 6076أٌار  9 حضور

الندوة العلمٌة كنوز الثروة  74
 النباتٌة فً الصحراء العراقٌة

 \جامعة دٌالى 
 كلٌة العلوم

 6072\9\9-1 حضور

الندوة العلمٌة رؤٌاة مستقبلٌة  79
فً  لواقع المحاصٌل الحقلٌة

 العراق

 \جامعة دٌالى 
كلٌة الزراعة قسم 

 المحاصٌل

 6072 \9\67 حضور

الندوة العلمٌة أستعماالت مٌاه  72
 الصرف الصحً وحماٌة البٌئة

 \ دٌالى جامعة
 قسم الزراعة كلٌة

 التربة

 6072\ 4\70 حضور

دور التسمٌد  الندوة العلمٌة 71
الحٌوي فً تحسٌن تحمل 

 النباتات لالجهاد

 \جامعة دٌالى 
 كلٌة الزراعة

 6072\9\2 حضور

ورشة العمل والمعشب  79
 والمصادر الوراثٌة

كلٌة \جامعة بغداد 
 وابو غرٌبالبنات 

 \ 20- 65 حضور
6076 

دور االدارة المزرعٌة فً  75
 تحقٌق االمن الغذائً

دورة تدربٌٌة 
/ جامعة  الكترونٌة

 دٌالى

 6060/ 6/ 74 حضور

أستخدام تقنٌات التربوٌة على  60
 Free Conferenceمنصة 

الكترونٌة / ورشة 
 جامعة دٌالى

 6067/  2/  4 حضور

معادن التربة وعالقته  67
 بخصوبتها وادارتها

ندوة الكترونٌة / 
 جامعة دٌالى

 6067/ 7/  1 حضور

حلقة نقاشٌة عن أهمٌة زراعة  66
 القطن فً العراق

جامعة دٌالى / 
 قسم المحاصٌل

 6067/ 2/  60 مشاركة

حلقة نقاشٌة عن محصول  62
 الشوفان

جامعة دٌالى / 
 قسم المحاصٌل

 6067/ 2/ 61 مشاركة

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها : -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 6077 جامعة دٌالى \كلٌة الهندسة  دورة المكتبة االفتراضٌة 7

 6077  دورة فً أصول المخاطبات الرسمٌة 6

 6077  محاصٌلمحاضرة فً دورة فسلجة  2

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم : -

 السنة محل النشر  عنوان البحث  ت



 
 
 
 
 

 6079صفات التٌلة ونوعٌة البذور  مجلة الصرة للعلوم الزراعٌة تاثٌر رش االثٌفون فً  -74

أستجابة أصناف من القطن لتجزئة أضافة  7
 الناٌتروجٌن وأثره فً الحاصل والنوعٌة

المؤتمر العلمً الثامن 
 لهٌئة التعلٌم التقنً

6006 

مستوٌات مختلفة من كلورٌد تأثٌر  6
المبٌكوات والفسفور والبوتاسٌوم فً 

  الصفات النوعٌة للقطن

مجلة جامعة تكرٌت 
 للعلوم الزراعٌة

6009 

 
2 
 
 

أستجابة صنف القطن الشاتا لمستوٌات من 
كلورٌد المبٌكوات والفسفور والبوتاسٌوم 

 ثره فً الحاصل ومكوناتهوأ

 تكرٌت جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6009 

 
4 

 لتراكٌز الشاتا القطن صنف أستجابة
 الصفات بعض فً البورون رش ومواعٌد

 والنوعٌة النمو

 االنبار جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6005 

أستجابة بعض صفات القطن لنظم الحراثة  9
 واالسمدة

العدد الخاص للمؤتمر 
الزراعً االول لجامعة 

 كلٌة الزراعة –دٌالى 

6005 

تأثٌر مستوٌات من الناٌتروجٌن ومواعٌد  2
رش الزنك والنحاس فً حاصل ومكونات 

 القطن

مجلة دٌالى للبحوث 
 العلمٌة والتربوٌة

6070 

 من أستجابة بعض صفات القطن لمستوٌات 1
  والنحاس الزنك رش ومواعٌد الناٌتروجٌن

 تكرٌت جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6070 

التزهٌر والسماد تأثٌر فترات الري بعد  9
الناٌتروجٌنً فً صفات نمو وحاصل 

 القطن

مجلة دٌالى للعلوم 
 الزراعٌة

6070 

 فً البورون رش ومواعٌد تراكٌز تأثٌر 5
 القطن محصول ومكونات حاصل

 6077 التقنً التعلٌم مجلة

تأثٌر نظم الحراثة والتسمٌد العضوي  10
والكٌمٌائً فً حاصل ومكونات الحاصل 

 للقطن

جامعة كربالء مجلة 
 للعلوم الزراعٌة

6077 

أستجابة صنف القطن الشاتا الى مواعٌد  77
رش ومستوٌات مختلفة من المبٌكوات 

النمو والحاصل  –( أ  pixكلوراٌد ) 

 ومكوناته

 تكرٌت جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6076 

 رشلمواعٌد  الشاتا القطن صنف أستجابة 76
 كلوراٌد مبٌكوات من مختلفة ومستوٌات

(pix ) صفات التٌلة ونوعٌة البذور -ب 

 تكرٌت جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6076 

أثر فترات الري بعد التزهٌر والسماد الناٌتروجٌنً فً  72

  Gossypiumالحاصل ومكوناته لمحصول القطن ) 
hirsutum ) 

 

 تكرٌت جامعة مجلة
 الزراعٌة للعلوم

6072 



 
 
 
 
 

 Gossypium) تاثٌر مواقع ومواعٌد الزراعة المبكرة فً صغات النمو والحاصل لصنغ القطن الشاتا – 79

 hirsutum )  6072الموتمر العلمً الثانً للبحوث الزراعٌة كركوك  

 6071( Gossypium  hirsutum) تأثٌر مواعٌد رش االثٌفون فً نمو وحاصل صنفٌن من القطن  -72

71 –Effect of Application Dates of ethephon to yield characteristics and yield 

components under two varieties of cotton   2019 Plant Archives 

79- Effect of nitrogen fertilizer and seeding rates on growth and grain yield in 

oats ( Avena  sativa L . )2019 Plant Archives 
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 كتب شكر (:\شهادات تقدٌرٌة \ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز  -

ماحصل علٌه   نوع االبداع او النشاط ت
)جائزة 

شهادة \
كتاب \تقدٌرٌة 

 شكر 

عنوان النشاط  الجهة المانحة 
 او االبداع 

 السنة 

عمٌد المعهد  شكر وتقدٌر أجتٌاز الغة االلمانٌة 7
 \الفنً 

 المسٌب

 7556 
 

الحصول على شهادة  6
 البكالورٌوس

رئٌس هٌئة  وتقدٌر شكر
 المعاهد الفنٌة

 7551 

االداء المتمٌز لتهٌئة  2
واقامة المعارض العلمٌة 

 والزراعٌة

رئٌس التعلٌم  وتقدٌر شكر
العالً والبحث 

 العلمً

 7559 

الحصول على شهادة  4
 الماجستٌر

رئٌس هٌئة  وتقدٌر شكر
 التعلٌم التقنً

 6006 



 
 
 
 
 

انجاز أعمال اللجنة  9
 االمتحانٌة

رئٌس جامعة  وتقدٌر شكر
 دٌالى

 6001 

شراء وجلب كتب لتطوٌر  2
 قسم االنتاج النباتً

عمٌد كلٌة  وتقدٌر شكر
 الزراعة

 6009 

دعم اللجنة التحضرٌة  1
للمؤتمر العلمً االول 

 للبحوث الزراعٌة

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر
 الزراعة

 6005 

للجهود البذولة للتدرٌب  9
 الصٌفً

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر
 الزراعة

 6070 

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر  أعمال انجاز 5
 الزراعة

 6070 

 اللجنة أعمال انجاز 70
 االمتحانٌة

رئٌس جامعة  وتقدٌر شكر
 دٌالى

 6070 

عمٌد كلٌة  وتقدٌر شكر أنجاز أعمال 77
 الزراعة

 6070 أعمال أنجاز

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر التدرٌب الصٌفً 76
 الزراعة

 التدرٌب
 الصٌفً

6077 

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر أنجاز أعمال 72
 الزراعة

 6077 أعمال أنجاز

والحصول أجتٌاز دورة  74
 على المركز االول

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر
 الزراعة

 دورة أجتٌاز
 والحصول

 المركز على
 االول

6077 

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر أعمال أنجاز 79
 الزراعة

 6077 أعمال أنجاز

رئٌس جامعة  وتقدٌر شكر أنجاز أعمال 72
 دٌالى

 6077 أعمال أنجاز

أنجاز أعمال اللجنة  71
 االمتحانٌة

رئٌس جامعة  وتقدٌر شكر
 دٌالى

أعمال  أنجاز
اللجنة 

 االمتحانٌة

6077 

عمٌد كلٌة  وتقدٌر شكر أعمال أنجاز 79
 الزراعة

 6076 أعمال أنجاز

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر ندوة مكافحة االدغال 75
 الزراعة

 مكافحة ندوة
 االدغال

6076 

 كلٌة عمٌد وتقدٌر شكر أعمال أنجاز 60
 الزراعة

 6072 أعمال أنجاز

رئٌس جامعة  وتقدٌر شكر ندوة 67
 دٌالى

 6072 ندوة

المؤتمر العلمً الثامن  66
 لهٌئة التعلٌم التقنً

شهادة 
 تقدٌرٌة

رئٌس هٌئة 
 التعلٌم التقنً

 المؤتمر
 الثامن العلمً
 التعلٌم لهٌئة

6006 



 
 
 
 
 

 التقنً

62 
 

المؤتمر العلمً االول 
كلٌة  \للبحوث الزراعٌة 

 الزراعة

 شهادة
 تقدٌرٌة

الموتمر  رٌئس الجامعة
 الزراعً االول

6005 

 
64 

 شهادة أحتفالٌة ٌوم الجامعة
 تقدٌرٌة

 6070 ٌوم الجامعة رٌئس الجامعة

 شهادة المؤتمر الوطنً االول 69
 تقدٌرٌة

عمٌد كلٌة 
 الزراعة

المؤتمر 
 الوطنً االول

6077 

 
62 

 لواقع العلمٌة الندوة
 المحمٌة الزراعة

 شهادة
 تقدٌرٌة

الندوة العلمٌة  رئٌس الجامعة
لواقع الزراعة 

 المحمٌة

6077 

 مكافحة أثر العلمبة الندوة 61
 االدغال

شهادة 
 تقدٌرٌة 

 كلٌة عمٌد
 الزراعة

الندوة العلمبة 
أثر مكافحة 

 االدغال

6076 

الجهود المتمٌزه للتعلٌم  69
 االلكترونً

  2020 رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر

 للتعلٌم المتمٌزه الجهود 
 االلكترونً

 6060 وزٌر التعلٌم وتقدٌر شكر

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان 



 
 
 
 
 

 

 اللجنة االمتحانٌة  -7

 اللجنة العلمٌة فً القسم  -6

 لجنة تدقٌق الدرجات -2

 لجنة ضمان الجودة -4

 الجنة المركزٌة للترقٌات فً جامعة دٌالى -9

 لجنة بحوث الطلبة -2

 لجنة الخبراء  -1

 لجنة االشراف التربوي -9

 لجنة استالل البحوث  -5

 لجنة مناقشة طلبة الماجستٌر والدكتوراه -70

 لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه -77

 لجنة االشراف العلمً للتدرٌب الصٌفً -76
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