السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

أوأل ) البيانات الشخصية
االسم
المرتبة العلمية
جهة العمل
التخصص
الهاتف
البريد
االلكتروني
العنوان
التولد

اسراء نجم عبدهللا
مدرس مساعد
الزراعة
الكلية
كيمياء تربة
07830188196
Wisamhasan23@yahoo.com

علوم التربة

القسم

البصرة
1982 - 5 – 12

ثانيأ ) البيانات العلمية
الدرجة
الماجستير
البكالوريوس

سنة التخرج
2011
2006/2005

اسم الكلية
الزراعة
الزراعة

اسم الجامعة
البصرة
البصرة

التخصص
علوم التربة والموارد المائية
علوم التربة والموارد المائية

ثالثا ) الخبرات العلمية
المدة التي قضاها في
الوظيفة

اسم الوظيفة

الجهة

مدرس مساعد

كلية الزراعة /جامعة
سومر

الى

من
2015

رابعا ) اللغات األجنبية التي يجيدها
اللغة
االنكليزية

قراءة
نعم

كتابة
نعم

تحدث
نعم

خامساً) المؤلفات والبحوث المنجزة -:
ت
1

اسم المؤلف او
البحث
دور البكتريا المكسرة للهيدروكاربونات النفطية في
استصالح التربة الطينيية الملوثة بانواع ومستويات
مختلفة من النفط الخام

سنة االنجاز

جهة النشر

2017

مجلة جامعة
ذي قار للعلوم
الزراعية

سادسا ً ) الرسائل العلمية التي اشرف عليها
الرسائل المنجزة
عنوان الرسالة العلمية
ت

سنة االنجاز

سابعا ً ) المقررات التي قام بتدريسها
م

مرحلة البكالوريوس

1
2
3
4
5

احياء تربة مجهرية
استصالح اراضي
ملوحة تربة
خصوبة تربة
كيمياء تربة

الدراسات العليا
دكتوراة

ماجستير

ثامنا ً ) المشاركات الداخلية والخارجية
م
1

المؤتمرات والندوات العلمية
دورة طرائق التدريس الثالثة

تاريخ انعقادها
 1/24الى 2016/2/3

2

المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية

2017/12/ 14-13

مكان انعقادها
قسم التعليم
المستمر /جامعة
سومر
جامعة ذي قار

3

الندوة العلمية ( تلوث الترب العراقية  ،األسباب
والحلول )
الندوة العلمية (إدارة وترشيد استخدامات المياه
في الزراعة )
الدورة التطويرية للموظفين ( تطوير العمل
اإلداري )
ندوة علمية ( دور البكتريا المكسرة
للهيدروكابونات النفطية في استصالح التربة
الطينية الملوثة بانواع ومستوات مختلفة من
النفط الخام )

2017/12/19

كلية الزراعة
/جامعة سومر
كلية الزراعة
/جامعة سومر
كلية الزراعة
/جامعة سومر
كلية الزراعة
/جامعة سومر

4
5
6

2018/3/19
2017/11/7-5
2018/1/4

تاسعا ً ) عضوية اللجان الدائمة
ت

اسم اللجنة

1
2

لجنة تحليل العروض

الفترة التي قضاها
الى
من
2016/6/30 2016/1/1

عاشراً ) عضوية الجمعيات العلمية
ت

اسم الجمعية

مقر الجمعية

الجهة
التابعة لها

احد عشر ) االوسمة والجوائز والشهادات
1
2
3
4
5
6
7
8

شهادة تقديرية – الكلية التربوية المفتوحة في البصرة
شهادة مشاركة – كلية الزراعة جامعة سومر في 2016/1/24
شهادة تقديرية – كلية الزراعة جامعة سومر في 2017/12/19
شهادة تقديرية – كلية الزراعة جامعة سومر في 2018/3/19
شهادة مشاركة – كلية الزراعة جامعة ذي قار في 2017/12/ 13
شهادة مشاركة – كلية الزراعة جامعة سومر في 2017/11/5
شكر وتقدير – مساعد رئيس جامعة سومر للشؤون العلمية في 2018/1/4
شكر وتقدير – رئيس جامعة سومر في 2018/5/7

اثنا عشر ) نشاطات أخرى
منصب رئيس قسم2013_2012
محاضره خارجية2013_2011
محاضره خارجية 2014_2013

توقيع عميد الكلية

قسم العلوم
قسم العلوم
قسم علوم البيئة

الكلية التربوية المفتوحة /البصرة
الكلية التربوية المفتوحة/البصرة
كلية العلوم /جامعة البصرة

مصادقة السيد رئيس الجامعة

