السيرة الذاتية

االســــــــــــم  :جعفر عباس شمس هللا
تاريخ الميـالد 1974 :
الحالة الزوجية  :متزوج
o

عـــــدد األوالد 1 :
الديـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص
الوظيفة

 :علوم التربة و الموارد المائية  /تغذية النبات

 :تدريسي في شعبة العلوم أالساسية /كلية الزراعة  /جامعة بغداد

الدرجة العلمية  :مدرس
عنوان العمل  :شعبة العلوم أالساسية /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
هاتف العمل :

/

الهاتف النقال :

/

البريد االلكتروني dr_jafar99@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

كلية الزراعة

1997

الماجستير

بغداد

كلية الزراعة

2000

دكتوراة

بغداد

كلية الزراعة

2007

بكالوريوس

بغداد

كلية الفنون الجميلة

2014

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

تدريسي /دكتوراة

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

 2006ولحد اآلن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 _2006ولحد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
21

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

ثروة حيوانية ,محاصيل حقلية
,بستنة وهندسة الحدائق  ,علوم
التربة والموارد المائية

كيمياء عضوية

 _2006ولحد اآلن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

/

ت

العنوان

1

/

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

/

/

( بحث  /بوستر
حضور)

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

المشاركة في صيانة مختبر الكيمياء العضوية وتأهليه
وجرد المواد الكيمياوية فيه

المشاركة في محاضرة تعريفية عن فولبرايت /االمانة
العامة للمكتبة المركزية/جامعة بغداد 2016/

مشاركة في ورشة عمل عن نظام  GLPفي كلية
الزراعة/جامعة بغداد في 2016/10/10

ثامنا  :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او
تطوير التعليم .

ت
1

أسم البحث

محل النشر

تاثير الري المجدول و السماد المعدني في نمو .و حاصل مجلة الفرات للعلوم الزراعية
الطماطة في البيوت البالستيكية 2012

السنة
/ 2013
( بحث
بوستر
حضور)

2

تاثير نظام الري و التسميد الكيمياوي في نمو فسائل نخيل الزهدي
. 2014.

مجلة العلوم الزراعية
العراقية

2014

3

تاثير التسميد الكيميائي و العضوية و تغطية التربة بالمخلفات
النباتية في الصفات النوعية لحاصل الطماطة .

مجلة الجمعية العراقية لعلوم
التربة

2016

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 -1عضو في لجنة متابعة المختبرات في شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
 -2عضو في لجنة السمنار والبحوث في شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
 -3عضو في لجنة جرد المواد الكيمياوية في شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

1

التقديروتقدير
كتاب شكر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع
منتسبي جامعة بغداد تثمنيا لجهودهم في مجلة
ربوع الرافدين

2

كتاب شكر وتقدير

السيد رئيس جامعة بغداد بمناسبة حصول
الجامعة على المركز االول على العراق
والمرتبة الثامنةعشرعربيا من بين افضل
100جامعة في تصنيف  QSالفضل الجامعات
لعام 2015

3

كتاب شكر وتقدير

النائبة حنان الفتالوي لجميع منتسبي جامعة
بغداد تثمينا لجهودهم في تهيئة االمور الدراسية
للطلبة بفترة قياسية

السنة
2015-9-7

2015-6-17

2015-1-17

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

ثاني عشر :اللغــات .


اللغة العربية



اللغة االنكليزية



اللغة الكردية

