السيرة الذاتية والعممية

اسم التدريسي (حسين صابر محمد عمي الراشدي)
دكتوراه ،استاذ مساعد

قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق

المعمومات الشخصية
 االسم

حسين صابر محمد عمي الراشدي

 المواليد

1976/12/25

 مكان الوالدة

موصل

 الجنس

ذكر

 الجنسية

عراقي

 الحالة الزوجية

متزوج

 عدد األطفال

6

الجوال
 رقم الياتف ّ

07503080747

المعمومات األكاديمية
 المقب العممي

استاذ مساعد

 القسم العممي

قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموصل

 التخصص العام

بيئة

 التخصص الدقيق

بيئة وتموث

 البريد األلكتروني

Dr.husseinbio76@yahoo.com

 بوابة البحث العممي

https://www.researchgate.net/profile/Hussein_Alrashdy
https://scholar.google.com/citations?user=AZjxm8YAAAAJ&hl=en

ORCID 

رقم ال)0000-0003-2543-1205( ORCID

 الباحث العممي

التحصيل الدراسي
الشيادة

السنة

الجية المانحة

التخصص

 دكتوراه

2009

بيئة وتموث

كمية التربية  ،جامعة تكريت ،العراق

 ماجستير

2001

فسمجة نبات

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

 بكالوريوس

1999

عموم الحياة

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

األلقاب العممية
مساعد باحث (م  .باٌولوجً )
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

2002/10/14
2005/10/14
2011/10/27

الخبرات العممية واإلدارية
 مدير إدارة

 2002/3/30إلى 2005/8/11

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

 الخبرة

2020 – 2020

مكان العمل

األنشطة التدريسية
 فسمجة النبات ،المرحمة الرابعة ،القسم عموم الحياة  ،الكمية التربية لمعموم الصرفة
 بيئة وثموث  ،المرحمة الثالثة  ،القسم عموم الحياة  ،الكمية التربية لمعموم الصرفة

 بيئة وثموث  ،المرحمة االولى  ،القسم عموم الحياة  ،الكمية التربية لمعموم الصرفة


اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 الماجستير

4

 الدكتوراه

1

البحوث المنشورة
.1
.2
.3
.4

تأثٌرات تداخل  NaClوأمالح  Ca ²فً الحاصل ومكوناته والتركٌب الكٌمٌائً لحبوب نبات الشعٌر  . Hordeum vulgare L.منشور فً المجلة
حسٌن صابر محمد علً
األردنٌة للعلوم التطبٌقٌة /العلوم الطبٌة / 2003/مجلد الخامس /عدد  .2فائزة عزٌز محمود علً
تأثٌرات تداخل  Naclوأمالح  Ca+²فً بعض الجوانب الفسلجٌة لصنفٌن من الشعٌر. . Hordeum vulgare Lمنشور فً مجلة التربٌة والعلم
حسٌن صابر محمد علً
فائزة عزٌز محمود علً
/مجلد1عدد 2003/15
تأثٌرات تداخل  Naclوأمالح  Ca+²فً النمو والتركٌب المعدنً لصنفٌن من الشعٌر  . Hordeum vulgare L.منشور فً مجلة التربٌة والعلم
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+
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فائق علً حسن
 .7الجهد االلٌلوباثً الوراق السلق والملوحة فً النمو وبعض التاثٌرات الفسلجٌة لنبات الحنطة  . Triticum aestivum L.مجلة التربٌة والعلم
فائق علً حسن
حسٌن صابر محمد علً
,المجلد  , 17العدد  . 2005 , 1فائزة عزٌز محمود علً
 .8تأثٌر الجفاف ومستوٌات من السماد النتروجٌنً فً نمو أصناف من حنطة الخبز  Triticum aestivum L.منشور فً مجلة علوم الرافدٌن /
حسٌن صابر محمد علً
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 .9تأثٌر بعض المغذٌات المعدنٌة فً النمو وبعض المتغٌرات الفسلجٌة فً نبات الشعٌر  .منشور فً مجلة التربٌة والعلم  /المؤتمر العلمً االول لعلوم
فرح صبحً صالح
حسٌن صابر محمد علً
الحٌاة عدد خاص (اٌلول  . )2007فائزة عزٌز محمود علً
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العلوم /جامعة تكرٌت حسب كتاب القبول المرقم 99/7/26فً  2009/12/31حسٌن صابر محمد علً ٌحٌى داؤد المشهدانً خلٌل ابراهٌم بندر
 _ 11تأثٌر السقً بمٌاه مخلفات المجاري على بعض العملٌات الفسلجٌة وتركٌز البروتٌن والكاربوهٌدرات فً نبات البربٌن . Portulaca oleracea
حسٌن صابر محمد علً
مجلة التربٌة والعلم  .عدد  _3مجلد2011_ 24
 .12تأثٌر معاملة التربة بالعناصر الثقٌلة على القٌمة الغذائٌة لحبوب نباتات العصفر والحلبة والكزبرة والفالرز  .منشر فً وقائع المؤتمر العلمً السابع
خلٌل ابراهٌم بندر
حسٌن صابر محمد علً ٌحٌى داؤد المشهدانً
فً كلٌة التربٌة /جامعة تكرٌت فً 2012-7-6
 .13تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص العشب البحري  seaminoفً النمو والتركٌب الكٌمٌاوي لحبوب صنفٌن من الحنطة  .مجلة علوم الرافدٌن  .عدد
محمد عوٌد العبٌدي
عبد العزٌز شٌخو عبد الجبار حسٌن صابر محمد علً
 _1مجلد 2012 – 23
 _14دراسة تأثٌر تلوث التربة بتراكٌز مختلفة من الكادمٌوم والرصاص على بعض اإلنزٌمات فً نباتً زهرة الشمس والباقالء .مجلة التربٌة والعلم .
حسٌن صابر محمد علً
عدد  _1مجلد. 2013_ 26
 _15تأثٌر مستخلص العشب البحري  Kelp 40على النمو والقٌمة الغذائٌة لصنفٌن من الحنطة الخشنة  .مجلة التربٌة والعلم  .عدد  _2مجلد2013_ 26
محمد عوٌد العبٌدي
عبد العزٌز شٌخو عبد الجبار حسٌن صابر محمد علً
 -16تاثٌر نوعٌة مٌاه الري على بعض العملٌات الفسلجٌة وتركٌز العناصر الثقٌلة فً خمسة انواع من النباتات المزروعة فً محافظة نٌنوى  .مجلة
غازي فٌصل وسمً
حسٌن صابر محمد علً
التربٌة والعلم  .عدد  _3مجلد2018_ 27
-17تاثٌر رش مستخلصً العشبٌن البحرٌٌن  Soluaminoو  Seaminoعلى دغل االحلٌان النامً بترب ملوثة بالعناصر الثقٌلة
رؤى عزت فاضل الطائً
حسٌن صابر محمد علً
Effect Spraying Two Seaweeds Extract Soluamino and Seamino on Sorghum halepense are growth in soils polluted
by heavy metals. Mesopotemia Environmental Journal ,Special Issue F:169-178 , 2018
.18تاثٌر استخدام مستخلصً عشبٌن بحرٌٌن على النمو وبعض العملٌات الفسلجٌة لنبات االحلٌان  Sorghum halepenseالنامً بترب ملوثة
رؤى عزت فاضل الطائً
حسٌن صابر محمد علً
بالمعادن الثقٌلة  .مجلة االطروحة للعلوم البٌئٌة ,العدد 2018 , 5
 . 19تاثٌر معاملة التربة بالعناصر الثقٌلة على النمو واالستجابة الفسلجٌة لنباتً الحلبة والسبانخ  .مجلة االطروحة للعلوم البٌئٌة ,العدد . 2018 , 6
مروة هاشم محمد الجلبً
حسٌن صابر محمد علً
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