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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 سمير سرحان خليل :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  علوم الحياةقسم  –بيه للعلوم الصرفة كلية التر......ـ  االنبارجامعة : العمل  

 مساعد  مدرس......... :الدرجة العلمية     فسلجة نبات: التخصص......................  

 العنوان البريدي:sameerbiotech79@gmail.com   
 07901888289: نقال 

 يالبريد االكترون  :sameerbiotech79@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2
 .....................عراقية.سيةـالجن      .......................الرمادي.......: ة والدــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر    7111/ 2/ 71:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ..........4............: عدد األطفال     ................. متزوج..................:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2002 العراق االنبار البكالوريوس

 العراق االنبار الماجستير 
2012 

    

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

 ر المغنيسيوم والرطوبة في بعض الصفات التشريحية والمظهرية والفسلجية للذرة الصفراءتأثي
(Zea mays L.) في تربتين مختلفتي النسجة     

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ...... 
................................................................................. 

          ................................................................................................................... 

    

mailto:sameerbiotech79@gmail.com
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  6002 6002 قسم علوم الحياة مساعد باحث

  6002 6002 الحياةقسم علوم  مدرس مساعد

     

     

     

     

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  الفصل االول العملي/ فسلجة النبات 

  لالفصل االو         العملي/ تشريح النبات 

  الفصل الثاني العملي/ تصنيف النبات 
  الفصل الثاني العملي/ التقانة الحيوية 

  الفصل الثاني أسس  التربية
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  يوجد لد  اررا ال 
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 :تقييم البحوث. 4

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

انتاج البروتين احادي الخلية بالتخمرات  .7
السائلة لمخلفات نبات الحمض واستخدام فطر 

Aspergillus niger واختباره حيويا 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2002 منشور الصرفة

استخدام مياه الفضلة الصناعية لمعمل زجاج  .2
الرمادي في تنمية نوعين من نباتات العائلة 

 Cruciferaeالصليبية 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2002 منشور الصرفة

و المغنيسيوم  تاثير مستويات من الشد الرطوبي .3
ونسجة التربة في بعض الصفات المورفولوجية 

 لنبات الذرة الصفراء

المجلة العراقية لدراسات 
 2012 منشور الصحراء

و  الشد الرطوبي مستويات  التداخل بين تاثير .4
جة التربة في بعض الصفات المغنيسيوم ونس

 التشريحية لنبات الذرة الصفراء

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2013 منشور الصرفة
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و المغنيسيوم ونسجة التربة  الشد الرطوبي تاثير .5
في بعض الصفات الفسيولوجية لنبات الذرة 

 الصفراء

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2013 منشور الصرفة

يسيوم ونسجة التربة في تاثير الرطوبة و المغن .6
 بعض الصفات الكيميائية لنبات الذرة الصفراء

مجلة االنبار للعلوم 
 2013 منشور الزراعية

تاثير اضافة درق الخفاش في بعض صفات  .1
 حاصل الحنطة

مجلة القادسية للعلوم 
 الزراعية

مقبول 
 للنشر

2012 
 

تاثير عدة مستويات من المغنيسيوم المضاف  .8
ت التشريحية لنبات رشا في بعض الصفا

 الحنطة

مجلة االنبار للعلوم 
 2015 منشور الزراعية

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   

   

   

   

   

   

   
   

 :  ورات التدريبية التي نفذهاالد: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   

   

   
   
   
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تأليف كتب  كتابات عامة

  قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 / ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله
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                                 7102   /4/   8      ::التاريخ التاريخ 


