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 ًسريي صبار هاشن حسيي االسن الرباعي: -

 1/7/1971تاريخ الىالدة: -

 41/9/4111 تاريخ الحصىل عليها:                 هاجستير   الشهادة:  -

 علىم حياةالتخصص العام:   -

 ًباث التخصص الذقيق:

 8/11/4112 الحصىل عليه:تاريخ        هذرس هساعذ     اللقب العلوي:  -

 سبعت عشر سٌتعذد سٌىاث الخذهت في التعلين العالي:  -

 shh.nasreen@gmail.com البريذ االلكتروًي: -

 جاهعت االًبار / كليت العلىم  :البكالىريىسالجهت الواًحت للشهادة  -

 1997تاريخ هٌح الشهادة:  

 كليت التربيت للعلىم الصرفت جاهعت ديالى/ الجهت الواًحت لشهادة الواجستير: 

 41/9/4111تاريخ هٌح الشهادة:      

 الوراتب التصٌيفيت للٌباتاث البريت هي رواث الفلقتيي في هٌطقت صذور ديالى عٌىاى رسالت الواجستير: -

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 0226-0222 /كلٌة التربٌة  للعلوم االنسانٌةجامعة دٌالى التسجٌل الصباحً 1

 0222-0226 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  للعلوم االنسانٌة المعلوماتٌة 0

 0212 -0222 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  للعلوم االنسانٌة االنترنت 3

 0211-0212 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة الشعبة االدارٌة 4

 0215-0214 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة شعبة البحث والتطوٌر مسؤولة 5

 للوقت الحالً -0215 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة تدرٌسٌة فً قسم علوم الحٌاة 6

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

 بكالورٌوس 1112-1113 جامعة االنبار/ كلٌة العلوم 1

 ماجستٌر 0214-0211 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1111-1111 تصنٌف النبات علوم الحٌاة العلوم االنبار 1

 0221-0222 الفطرٌات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 0

 0224-0221 تشرٌح النبات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 3

 0226-0221 تصنٌف النبات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 4

 0225-0224 الفقرٌات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 5

 0225-0224 فسلجة نبات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 6

 0226-0225 طحالب علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 

 0226-0225 اجنة علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 

 0222-0226 احٌاء عامة علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 

  -0214 تصنٌف نبات علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة دٌالى 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 0215-0214 جامعة دٌالى دورة كفاءة الحاسوب 1

 0215-0214 جامعة دٌالى دورة سالمة اللغة 0

 0215-0214 جامعة دٌالى دورة طرائق التدرٌس 

 0215-0214 جامعة دٌالى دورة صالحٌة التدرٌس 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة دٌالى للعلوم  1
 الزراعٌة

تصنٌف بعض  العرق
القرنٌات البرٌة 

التابعة للعائلة 
القرنٌة فً منطقة 

 صدور دٌالى

- 0214 

 

 إبداعات أو نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 علٌهما حصل 
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

لجنة انجاز القبول  1
 المركزي

انجاز القبول المركزي والخاص  كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر
 للدراسات االولٌة

0222 

لجنة انجاز هوٌات  0
 الطلبة

 0222 انجاز هوٌات طلبة الدراسات االولٌة كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر

لجنة انجاز القبول  3
 المركزي

انجاز القبول المركزي والخاص  كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر
 للدراسات االولٌة

0221 

لجنة االمتحانات  4
 المركزٌة

 0220 انجاز قوائم االمتحانات المركزٌة كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر



توزٌع طلبة المرحلة األولى على  كلٌة التربٌة وتقدٌرشكر  لجنة توزٌع الطلبة 5
 االقسام العلمٌة

0223 

لجنة االمتحان  6
 المركزي

انجاز مستلزمات الدفاتر االمتحانٌة  كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر
 لطلبة الدراسات االولٌة

 

 0224 لجنة تدقٌق وثائق القبول المركزي كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر لجنة تدقٌق وثائق 2

لجنة انجاز متطلبات االحصاء  كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر االحصاء الجامعً 1
 الجامٌعً

0224 

 0225 لجنة تدقٌق وثائق القبول المركزي كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر لجنة تدقٌق وثائق 1

وزارة التعلٌم  شكر وتقدٌر - 12
العالً والبحث 

 العلمً

- 0215 

تدقٌق سجالت  11
 درجات

كلٌة التربٌة  شكر وتقدٌر 
 للعلوم الصرفة

تدقٌق سجالت دراجات طلبة 
 الدراسات العلٌا

0216 

كلٌة التربٌة  شكر وتقدٌر انجاز عمل اداري 10
 للعلوم الصرفة

 0216 انجاز اعمال شعبة البحث والتطوٌر

كلٌة التربٌة  شكر وتقدٌر معرض علمً 13
 للعلوم الصرفة

الدائم لقسم افتتاح المعرض العلمً 
 علوم الحٌاة

0216 

 

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

 اللغة االنكلٌزٌة-0

 

 


