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 اوالً: المؤهالت العلمية

 تاريخ الحصول عليها الشهادة

 12/7/1999  بكالوريوس

 2005/ 15/2 الماجستير 

  الدكتوراه

  اخرى
 

 ثانياً: التدريس الجامعي

  -الفترة من       الجامعة الجهة )المعهد/ الكلية( ت

 2014 -2000 هيئة التعليم التقني سيةالكلية التقنية الهند 1

 ولغاية االن – 2015 الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الهندسية 2

    
 

 ثالثاً: المناصب الوظيفية

 -الفترة من       جهة العمل المنصب ت

mailto:omeer@yahoo.com


 2008 -2004 الكلية التقنية الهندسية مسؤول شعبة االعالم 1

ة الى مقررقسم البيئة باالضاف 2
 مسؤول شعبة االعالم

 2008 -2005 الكلية التقنية الهندسية

 2011 - 2008 الكلية التقنية الهندسية مقرر قسم هندسة البيئة والتلوث  3

 2013 -2012 الكلية التقنية الهندسية مقرر قسم هندسة البيئة والتلوث 4

 2016 -2014 الكلية التقنية الهندسية مسؤول الشعبة العلمية 5

 قام بتدريسها :رابعاً: المقررات الدراسية التي 

 السنة المادة القسم ت

 الى االن – 2004 تلوث مياه نظري+ عملي بيئة وتلوث  1

 2004 السيطرة على ملوثات المياه نظري+ عملي بيئة وتلوث 2

 2005 طاقة متجددة تبريد وتكييف  3

 2016+ 2006 علم البيئة التطبيقي نظري + عملي بيئة وتلوث 4

 2015+2007 تلوث بيئي نظري + عملي بيئة وتلوث 5

 2012+ 2005 علم الحياة نظري + عملي بيئة وتلوث 6

 2011 - 2008 سالمة مهنيه بيئة وتلوث 7

 الى االن -2013 احصاء بيئة وتلوث  8

 2013 تشريعات بيئية بيئة وتلوث  9

 2015+2012+2002 ادارة نفايات صلبة بيئة وتلوث 10
 

 خامساً: )االطاريح، الرسائل( التي اشرف عليها

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

 سادساً: االنشطة العلمية )المؤتمرات ، الندوات، ورش العمل( التي شارك بيها

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

ية من قبل مركز تنمية دورة تدريب 1
المجتمع المدني العراقي بالتعاون مع 

 هيئة الرحمة لالنسانية

ر ضمحا مركز تنمية المجتمع المدني العراقي 2007
 ومشارك

دورة تدريبية في السالمة المهنية من  2
 قبل وكالة التعاون االلماني

 مشارك  جمهورية مصر  2009



 باحث مركز علوم البحار 2008 المؤتمر العلمي لعلوم البحار  3

 باحث كلية العلوم / جامعة البصرة 2015 مؤتمر البيئة للموارد المائية 4

 لجنة تحضيرية قاعة المؤتمرات في الكلية التقنية الهندسية 2015 ندوة يوم البيئة 5

 لجنة تحضيرية قاعة المؤتمرات في الكلية التقنية الهندسية 2015 المؤتمر الطالبي العلمي الرابع 6

 باحث الجامعة التقنية الجنوبية 2016 مؤتمر الجامعة التقنية الجنوبية االول 5

 

 سابعاً: البحوث المنشورة في مجال التخصص

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 Laboratory Detoxification of Lead and Mercury Elements by Using Fungi 
Isolates. 

 2008 القادسيةمجلة 

2  Laboratory  Detoxification of Lead and Mercury Elements by Using 

Pseudomonas aeruginosa 

 البصرةمجلة 
 لعلومل

2007 

3  Laboratory Detoxification of Cadmium Ion by Using Sulphate – reducing 

bacteria. 

مجلة وادي 
 الرافدين

2009 

4  Determination of Mercury, Nickel and Copper in Some Types of Canned 
Fish and Meat. 

البصرة مجلة 
لالبحاث 
 البيطرية

2012 

5  Measuring of Some Heavy Metals Concentrations in Drinking Water 
Samples from Different Places of Basrah City. 

 مجلة الكوفة
 الهندسية

2011 

 

 ية المحلية والدوليةثامناً:عضوية الهيئات العلم

 النشاطات الى -من   درجة العضوية الجهة ت

1     

2     

3     
 

 تاسعاً: كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير 

كتاب الشكر او الجائزة او شهادة  ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2004 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير 1

 2005 رئيس الهيئة كتاب شكر وتقدير 2

 2005 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  3

 2005 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 4

 2005 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 5



 2005 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 6

 2007 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 7

 2007 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 8

 2007 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 9

 2007 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 10

 2007 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 11

 2007 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ة تقديريةادشه 12

 2008 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 13

 2008 مدير شباب ورياضة البصرة شهادة تقديرية 14

 2008 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 15

 2008 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 16

 2009 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 17

 2010 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 18

 2011 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير 19

 2011 رئيس الهيئة كتاب شكر وتقدير  20

 2011 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 21

 2011 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 22

 2013 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  23

 2015 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  24

 2015 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 25

 2015 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  26

 2015 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 27

 2016 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 28

 2016 لكليةعميد ا كتاب شكر وتقدير  29

 2016 مساعد رئيس الجامعة العلمي كتاب شكر وتقدير 30
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة

  سنة النشر اسم الكتاب ت

   
 

 احدى عشر: اللغات

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .2


