
  - استمارة السيرة الذاتية للتدريسي  -

 

 النزارييوسف زينه سامي راشد    ب : ـــي واللقــــــــــــم الرباعــــاالس

   Zeina Sami Rashid Yusif AL.Nazaryباالنكليزية :     االسم الرباعي واللقب 

  3عدد االطفال :        الزوجيـــة :  متزوجة           الحالــة           9191 – 3 – 6المواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :    

  6 شقة   – 91عمارة  -العنـــــوان الحــــــــــالـــــــــــــــي :    ديــــــالى  /  بعقوبـــــــــــــــة  / المجمع الصناعي  

  79179869669رقم الموبـــــايــــــــــــل : يوجد              ال   رقـــــــم الهــــــــــــــــــــــاتف      :  

 بلدروز     -ديالى جهة االصدار :             96/2/2776تاريخ االصدار :          77266219رقــم هويــــة االحـــوال المدنيــة  :   

 جهة االصدار :  ديالى              3/1/9112تاريخ االصدار :     / د      992796  رقـــم شهـــــادة الجنسيـــــــــــة   : 

 جهة االصدار :  بغداد             22/9/2797تاريخ االصدار :        3166123A:   ر ــــــــواز السفـــــــــــــــم جــــرق

   691اسم ورقم المركز التمويني :  الرحمة               7216296رقــــم البطاقــــة التموينيــــــــــة  :  

  

 الشهــــــــــــــــادة الجـامعيـــــــة  : 

 رقم وتاريخ االمر الجامعي المعدل تاريخ الحصول عليها الكلية والجامعة الشهادات الجامعية

  66593 2772/ 37/6  جامعة بغداد / كلية الزراعة البكالوريوس

 27/9/2791في  191 89522 2791/ 9/ 27 جامعة ديالى / كلية الزراعة الماجستير

 

 :  زراعـــــــــــة                             االختصاص الدقيق  :   بستنــــــــــــــــــة  االختصـــــــــــاص العــــــام    

 :  تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمو والحاصل والقدرة التخزينية لثمار  عنوان رسالـــــة المـاجستيـــر 

 .   Kanze صنف كنز    Lycopersicom esculentam Millالطماطة                                            

 غالب ناصر حسين الشمري  . م .د أ   : اسم المشرفين /المشرف ولقبه العلمي 

 جامعة ديالى :  مكان التعيين         2773  / 6/  98   تاريـــخ التعييــــن االول  : 

 98/6/2773في  2877: رقم االمر الجامعي    جامعة ديالى  :مكان التعيين       6/2773/ 98  تاريخ التعيين في التعليم العالي : 

  29/97/2791في  91919رقم االمر الجامعي :          29/97/2791تاريخ الحصول عليه :      مدرس مساعد   : اللقب العلمي  

 

 كتب الشكر التي تم الحصول عليها : 

 رقم وتاريخ كتاب الشكر جهة االصدار

 رئيس الجامعة

 عميد كلية الزراعة

 عميد كلية الزراعة

 عميد كلية الزراعة

 عميد كلية الزراعة

 عميد كلية الزراعة

 عميد كلية الزراعة

 96/6/2797 في   8662

 91/6/2797في      162

 3/1/2799 في     697

 99/6/2799في     892

 96/6/2799 في     883

 96/9/2793 في   9966

 6/3/2791في      119

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 العقوبات التي وجهت للموظف : 

 رقم وتاريخ كتاب العقوبة  جهة االصدار

 ال يوجد  ال يوجد 

 

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ) المجلد , العدد , الصفحة ( 

 الكالسيوم في  نترات حامض االرجنين و تأثير .2791غالب ناصر حسين ., زينه سامي ووالشمري البحث المقبول للنشر ) راشد  -9

 صنف كنز . مجلة ديالى للعلوم  Mill esculentam Lycopersicon  القابلية الخزنية لثمار الطماطة                             

            .( 2العدد  ) 6الزراعية المجلد                              

 . تاثير حامض االرجنين ونترات  2791.غالب ناصر حسين و زينه سامي , راشد البحث المقبول للنشر ) الشمري و -2

  –المجلة العلمية لثمار الطماطة صنف كنز .  في الصفات الطبيعية والكيمائية والقدرة التخزينية الكالسيوم                                    

 جامعة القاهرة . كلية الزراعة /                                   

 

 : المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها 

 الفصـــل الربيعــــــــي الفصــل الخريفـــــي

 المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي

 الرابعة  فسلجة ثمار ما بعد الحصاد  الثالثة  النباتات الطبية والعطرية 

 الثانية  بيئة نبات  الرابعة  انتاج وخزن بذور الخضراوات 

  

 المؤلفات والمطبوعـــــات  :  ال يوجد 

 ال يوجد  االنتماء للجمعيات العلمية  : 

  

 التوقيــــــــع  :

 االسم الثالثي :  م.م   زينه سامي راشد                               

  


