
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

  نسرين كاظم محمد جواد العلوي :  ـم ـــــــــاالســ

  1960 : تاريخ الميـالد 

  متزوجة   الحالة الزوجية :

 /        دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 ةفيزيائيالكيمياء ال :التخصص الدقيق / الكيمياء :التخصص العام :    صــالتـخـص

    / كلية الزراعة / جامعة بغداد شعبة العلوم أالساسيةتدريسية في  :     ةالوظيف

              مدرس مساعد الدرجة العلمية :

 / كلية الزراعة / جامعة بغداد أالساسية شعبة العلوم:    عنوان العمل

   /العمل   :         هاتف

  /    07703440437:       الهاتف النقال

 mail:E-mai :nisreen,alalawi@Coagri,Uobaghdad.edu.iq                 لبريد االكترونيا

 
 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1982 كلية العلوم  بغداد 

 2010 كلية العلوم                 بغداد  الماجستير

 - - - أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 لىا -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 _ ولحد اآلن1982 بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
,ثروة حيوانية,  وقاية النبات

محاصيل حقلية ,بستنة وهندسة 

الحدائق , علوم التربة والموارد 

 المائية, صناعات غذائية

 كيمياء عامة عملي

 ياء عضوية عملي     وكيم

 1984ـ1982      

2 
ثروة حيوانية, محاصيل حقلية 

,بستنة وهندسة الحدائق , علوم 

التربة والموارد المائية, صناعات 

 غذائية

 ـ لحد االن1984       حيويةكيمياء 

 

 

 /      :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 التي شارك فيها.لمية العوالندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2016_1982 كلية الزراعة / جامعة بغداد كيمياويمعيدة / م.  1

 نولحد اآل 2010 كلية الزراعة / جامعة بغداد تدريسية / ماجستير 2



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
المنعقد  المؤتمر الوطني الثاني

اب كلية العلوم للبنات / في رح

 جامعة بغداد
 

 

كانون  20-12

 2015االول 

بغداد/كلية العلوم جامعة

 للبنات

 حضور

2 
المؤتمرالعلمي النسوي الثالث 

)المرأة والعلوم في  نوانبع

كلية العلوم للبنات /  – العراق(

 جامعة بغداد

كانون     8 -7

 2016االول 

 

جامعةبغداد/كلية العلوم 

 للبنات
 حضور

3 
/ 

/ / 
/ 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

وتأهليه  في صيانة مختبر الكيمياء الحيوية المشاركة

 لمواد الكيمياوية فيهوجرد ا

المشاركة في دورة التأهيل التربوي واللغة العربية / 

  2010م المستمر/ جامعة بغداد/التعلي

المشاركة في دورة محرك البحث غي ايجاد المراجع 

 2016العلمية/ 

المشاركة في دورة الصالحية اللغوية/ كلية االداب / 

 2010/ جامعة بغداد

 12/2016العربية العالمي   المشاركة في يوم اللغة 

 2015و  2014وفي

 

التعليم  /المشاركة في دورة نانو تكنولوجي

  2016/المستمر

/ 
المشاركة في دورة المراجع الزائفة /التعليم 

 2016المستمر/

/ 
أليات تربوية في كيفية ترسيخ أيات القران الكريم في 

 المكتبة المركزية28/12/2016ـ26أذهان المتعلمين 

/ 
يوم اللغة العربية العالمي )التعليم المستمر( 

12/2016  

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ثامنا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او  

 تطوير التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
 دراسة طيفية لقواعد االحماض النووية )رسالة ماجستير(  

 

 بغدادجامعة  
2010 

دراسة طيفية وديناميكية لقواعد االحماض النووية مع الواهبات  2

 االلكترونية
 2013 جامعة النهرين  

3 
 2014 كلية الزراعة  تحوير وتطوير وأيجاد البدائل الكيميائية لنقص المواد الكيميائية

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

 ة المختبرات في شعبة العلوم االساسية / كلية الزراعة / جامعة بغداد متابععضو في لجنة  -1

 / كلية الزراعة / جامعة بغداد في شعبة العلوم االساسية المعارضعضو في لجنة  -2

 في شعبة العلوم االساسية / كلية الزراعة / جامعة بغداد عضو في لجنة جرد المواد الكيمياوية -3
 عضو في اللجنة االجتماعية -4

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، راً: عاش 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

   /جامعة بغدادكلية الزراعة السيد عميد وتقدير كتاب شكر 1

  لتحضير البدائل الكيميائية

 

  2014ـ2ـ20

 

 

 

اد جامعة بغدعميد كلية الزراعة  السيد  وتقديركتاب شكر 2

 انتاج ومشاركة في المعارض
 2013ـ5ـ5

                  جامعة بغداد عميد كلية الزراعة  السيد   كتاب شكروتقدير              3

 انتاج ومشاركة في المعارض

 2014ـ9ـ3



 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 كتاب شكر وتقدير

السيد رئيس جامعة بغداد بمناسبة حصول 

الجامعة على المركز االول على العراق 

ة الثامنةعشرعربيا من بين افضل والمرتب

الفضل الجامعات  QSجامعة في تصنيف 100

 2015لعام 

17-6-2015 

  5 
 كتاب شكر وتقدير

النائبة حنان الفتالوي لجميع منتسبي جامعة 

بغداد تثمينا لجهودهم في تهيئة االمور الدراسية 

 للطلبة بفترة قياسية

17-1-2015 

  6 
 كتاب شكر وتقدير            

                  جامعة بغداد عميد كلية الزراعة  السيد  

 انتاج ومشاركة في المعارض

                 2015ـ10ـ26

7 
 كتاب شكر وتقدير            

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي                             

الصدار مجلة ربوع الرافدين وكتب شكر 

 أخرى

    2015ـ9ـ7

 2014ـ2016

8 
 السيد رئيس الوزراء لمنتسبي كلية الزراعة  كتاب شكر                

2016              

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1  / / 

2 / / 

3 / / 

4 / / 

5 / / 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      اللغة العربية         

     ةلغة االنكليزيال  


