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السيرة الذاتيه 

:- البيانات الشخصية 

. سيام محمد عمى الزويك:- االسم 

. م1979-4-17:- تاريخ الميالد 

. عزباء:- الحالة االجتماعية 

قسم - جامعو طرابمس- بكميو الزراعو- (محاضر)عضو ىيئة تدريس :- الوظيفو الحالية 
. المحاصيل

. قسم المحاصيل-كمية الزراعة – جامعو طرابمس :- مكان العمل 

. 218925622113:-تميفون 

 .se.moh.zw.2019@gmail.com :-اإللكترونيالبريد 

:- المؤهالت العلمية

سابا )كميو الزراعة /اإلسكندريةجامعو(تخصص المحاصيل) العوم الزراعيةفي الفمسفة دكتوراه- 1
. م2015((باشا

:- عنوان الرسالة 

. (م2015)ثأتير اضافو بعض االسمدة المعذنية عمى نمو وانتاجيو وجودة محصول القمح 

قسم /الزراعة كميو / جامعة طرابمس (تخصص المحاصيل) الزراعيةماجستير العموم - 2
. (م2008)-المحاصيل

:- عنوان الرسالة 
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دراسو تأثير حجم البذور عمى قوة وسرعو االنبات وعمى الصفات النباتية لمحصول  )
. (م2008)القمح

قسم المحاصيل -كميو الزراع- جامعو طرابمس–بكالوريوس العموم الزراعية تخصص المحاصيل -3
. بتقدير عام جيد جدا(.(م2004))

. مثابرة مبيد الجاليوفوسيت فى الترب الميبية:- عنوان البحت 

 (تحد ث وكتابة وقراءة )المغو االم :- المغو العربيو 

. جيد جدا:- الغو االنجميزية 

القدرة الجيدة عمى التعامل مع الحاسب االلى و الشخصى مع اجادة الكثير من :-الكمبيوتر 
. التطبيقات الميمو

:-  التدرج الوظيفى 

  م2008الى -2004معيد ة بكميو الزراعو قسم المحاصيل  من سنو . 
 م2001الى  –2008 قسم المحاصيل من سنو ةمساعد محاضر بكميو الزراع 
 حتى االن2016 قسم المحاصيل من سنو ةمحاضر بكميو الزراع . 

: النشــاطـات الـحــاليــة والسابقة

  عضوا فى لجنو االشراف عمى المعامل بقسم المحاصيل. 
 عضوا فى االشراف عمى الدراسات الخاصو بقسم المحاصيل. 
 جامعو طرابمس. عضوا فى النقابو العامة العضاء ىيئة التدريس بكميو الزراعو . 
  جامعة طرابمس – منسق لجنو تطوير العمميو التعميميو  بقسم المحاصيل الزراعة
  منسق فى المرحمة التمييديو لطمبو القسم العام بكميو الزراعة. 
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:-  اقوم بتدريسها يالمقررات الت

 مقرر اساسيات – مقرر اختبار وتقنية البذور  )تدريس العديد من المقررات الجامعيو واىميا
. (مقرر محاصيل الحبوب والبقول- مقرر النبات العام – مقرر محاصيل الحقل –المحاصيل 

 - (مشاريع تخرج )اضافو الى االشراف عمى عدد من البحوث التطبيقيو لطمبو المرحمو الجامعيو 
. واالشراف االكاديمي لعدد من الطمبو خالل فترة الدراسو.- لقسم المحاصيل

:- الندوات والدورات 

.  م2019 اكتوبر لسنو 16 -14الواقع والتحديات خالل الفترة من  (3)ندوة االمن الغذائى  -1

. م2018- 2017لطمبو قسم المحاصيل خالل الفترة من  (الصيفى  )دورات التدريب الميداني -2

بالقسم العام حول التعريف بقسم المحاصيل خالل  (المرحمو التمييديو )دورات تعريفيو  لطمبة - 3
. م2017ربيع 

تحت اشراف . م2018مايو لسنو (8-6) فى الفترة من crop sciencesدورة تدريبو فى برنامج - 4
لعدد من  الميندسين الزراعيين العاممين بمركز البحوث  (جامعو طرابمس)مركز البحوت واالستشارات 

. الزراعيو

:-  االهتمامات البحثية 

 االبحات الخاصو بمحاصيل الحبوب . 
  والمساىمة فى حل مشاكل البيئة . اجراء البحوت العمميو فى مجال االنتاج وتحسين المحاصيل

وينصب االىتمام فى انتاج المحاصيل الحقميو والتحسين الوراثى لتك المحاصيل .- واالنتاج الزراعى
 .كما ونوعا ودراسو العوامل البيئية والفسيولوجية ذات العاقو باالنتاج 
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