
CURRICLUM VITE 

1. PERSONAL DATA: 

NAME: Areej Khudhair Abbas AL-Jwaid 

NATIONALIT: Iraq 

DATE  and PLACE OF BIRTH:14/06 /1976/  Basrah-Iraq. 

SEX:Female 

MARTIAL STATUS: Married 

SCIENTIFIC TITLE: PhD  ,Lecturer.  

PRESENT PRIVET ADDRESS: Al-Muhandiseen 2, AL-Zubair street, Basrah, 

Iraq. 

TELEPHONE NUMBER :07728409473 

E-MAIL ADDRESS: areej.khudhair@stu.edu.iq    ; areejabass@yahoo.com,  

2. ACADEMEIC QUALIFICATIONS: 

1994-1998:  

Received the Bachelor’s degree inbiological science from biology 

department, Faculty of Science /University of Basrah, Basrah /Iraq. 

2002-2006:  

Received the degree of Master science in Biology/ Environmental 

pollution. 

2014:  

Joined the scholarships program sponsored by the Ministry of Higher 

Education and scientific research /Iraq, to obtain the PhD degree from the 

University of Brighton/UK in  the environmental pollution subject. 

2019: Received a PhD’s degree in Science, specialist in Environmental 

Pollution.   

 

3. PRACTICAL QUALICATIONS: 
 

- since 1999  I have been worked as a technician in the environment and 

pollution engineering department in the Engineering Technical 

college/ Basrah, called recently as Southern Technical University. 

- In 2006, worked as a lecturer in the same department and college.  

- In 2008, I received the responsibility of the scientific unit in the 

college , until I joined in  the scholarship’s program  in 2014, when I 

started my path as a PhD student in bioremediation field in the 

University of Brighton/ school of environmental  science and 

technology .  

- In 2019, I have worked as a lecturer in the environment and pollution 

engineering department in the Engineering Technical college/ Basrah, 

Southern Technical University.  
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 السيرة الذاتية 
 

  : المعلومات الشخصية .1

 حضير عباس / الجويد   أريج االسم الثالثي واللقب:

 عراقية   القومية:

 البصرة /العراق.  1976/ 14/06 تاريخ ومكان الوالدة:

 .  أنثى: الجنس

 : متزوجة .  الحالة الزوجية 

 مدرس /دكتور. اللقب العلمي :

 /العراق.  البصرة , شارع الزبير, 2: حي المهندسين  العنوان الحالي

 07728409473 رقم التلفون :

areejabass@yahoo.com;       areej.khudhair@stu.edu.iq           عنوان االيميل:

                 

 المؤهالت األكاديمية :  .2

 

- 1994 -1998  : 

في علوم الحياة من قسم علوم الحياة /كلية العلوم   حصلت على شهادة البكالوريوس  

 جامعة البصرة , البصرة /العراق. /

- 1999 : 

 عملت كمدرب فني في قسم هندسة تقنيات  البيئة والتلوث/ كلية الهندسة التقنية/ البصرة.  

- 2002-2006  : 

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم /جامعة البصرة, البصرة حصلت على شهادة الماجستير من  

 العراق في التلوث البيئي.  /

- 2014  : 

للحصول على  الممول من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  التحقت بنظام البعثات 

  خارج العراق. شهادة الدكتوراه

- 2019  : 

جامعة برايتون /المملكة الدكتوراه في اختصاص التلوث البيئي من حصلت على شهادة 

المتحدة  بعد معادلتها ومصادقتها من قبل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي.  

 المؤهالت العملية:   .3

 

عملت كمدرب فني في قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث /الكلية التقنية الهندسة  1999 -

 البصرة .  /

 فس القسم والكلية بعد حصولي على شهادة الماجستير.  تدريسي في ن ك عملت  2006 -

 إلى إضافة  في الكلية التقنية الهندسية /البصرة استلمت مهام مسؤول الوحدة العلمية 2008 -

 لحين التحاقي في برنامج البعثات.  المهام األخرى 

باشرت العمل كتدريسي ومحاضر في قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/ الكلية   2019 -

   هندسية التقنية,البصرة/ الجامعة التقنية الجنوبية.  ال
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