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 الخبرات العلمية

 الموارد هندسة كلية  التربة فيزياء مادة في خارجية محاضرة -1
 4112 /4112 الخضراء القاسم جامعه/المائية

 جامعه/  االغذية علوم كلية الحياتية الكيمياء مادة في خارجية محاضرة -4
 4112 /4112 الخضراء القاسم

 القاسم جامعه/ الزراعة كلية النبات تغذية مادة في خارجية محاضرة -3
 4112/  4112الخضراء

 القاسم جامعه/ الزراعة كلية التربة خصوبة مادة في خارجية محاضرة -2
 4112/4112 الخضراء

 القاسم جامعه/ الزراعة كلية  تربة مبادئ مادة في خارجية محاضرة -2
 4112 /4112 الخضراء

هندسة  كلية  التربة وهندسة المياه فيزياء مادة في خارجية محاضرة -6
 4112 الخضراء القاسم جامعه/ الموارد المائية

 
 

 
 تاريخ التعيين والمباشرة 

 

كلية /  تدريسية في جامعة سومر  ( 4141-4112 )في سنة  تم التعيين- 
 قسم علوم التربة والموارد المائية /الزراعة

 4141)سم الخضراء في سنة القاي جامعة تم النقل والمباشرة ف-
جامعة / كلية الزراعة/ تدريسية في قسم المحاصيل الحقلية  (ومستمرة

 .القاسم الخضراء 

 ( 42/1/4112) بتاريخ      س تم الحصول على لقب مدر اللقب العلمي 
 (42/1/4144)بتاريخ  تم الحصول على لقب استاذ مساعد

 ( بحوث 2)داخل العراق ( بحث  12خارج العراق ) البحوث المنجزة

 
 
 
 

 المقررات التي تم تدريسها

 التربة فيزياء -1
 التربة مبادئ -4
 بزلري و  -3
 نبات تغذية -2
 التربة ادارة -2
 خصوبة تربة -6
 اقتصاد زراعي -2
 واستصالح اراضي ملوحة تربة -8
 تحليل تربة وماء ونبات-2
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 مورفولوجي التربة-11

 
 
 
 
 
 
 

 المشاركات الداخلية والخارجية

 4112المؤتمر الطالبي االول لجامعة سومر -1
 4118مصر / الثامن لجامعة الفيوم  المؤتمر الدولي -4
 4112جامعة ذي قار /المؤتمر الدولي االول لكلية الزراعة -3
 4118جامعة اذربيجان / المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم  -2
 جامعة سومر/ المؤتمر االول للتقويم كلية الزراعة -2
 4112المؤتمر الطالبي الثالث لجامعه سومر -6
       4112جامعة ماليزيا/ المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم  -2
 4141المؤتمر الدولي المملكة المتحدة -8
 4141كلية الزراعة /المؤتمر الدولي لجامعة البصرة -2

 4141ايران /المؤتمر الدولي لعلوم النانو -11
 4141جامعه ذي قار /المؤتمرالدولي لكلية الزراعة  -11
مصر جامعة / لشباب الباحثين المؤتمر الدولي -14

 4141سوهاج
 4144في مؤتمر تركيا ومقيم علمي لجنة علمية -13
 4144مقيم علمي لمؤتمر جامعة سومر  -12
 4143ايران /في مؤتمر طهرانومقيم علمي لجنة علمية -12

 
 
 
 
 
 
 

 االوسمة والجوائز والشهادات

 2وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد  شكر وتقدير من-1
الى سنة  4116رئيس جامعة سومر من سنة  شكر وتقدير من-4

 ( 16عدد كتب الشكر )  4141
عدد كتب الشكر والتقدير من المساعد العلمي لجامعة سومر  -4
(3) 
جامعة /تقدير من عميد كلية الزراعة الشكر وال عدد كتب  -3

 (6) سومر
 مصر/ كتاب شكر وتقدير من جامعة الفيوم -2
كلية هندسة / كتاب شكر وتقدير من جامعة القاسم الخضراء  -2

 الموارد المائية
كلية علوم / كتاب شكر وتقدير من جامعة القاسم الخضراء  -6

 االغذية
 كلية الزراعة/ قدير من جامعه الكوفه كتاب شكر وت -2
 3كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القاسم الخضراء عدد -8
 كتاب شكر وتقدير من مديريه تربية بابل -2

 ن مديريه تربية ذي قار كتاب شكر وتقدير م-11

 
الشهادات التقديرية وشهادات 

 المشاركة

 شهادة مشاركة في دورة طرائق التدريس -1
عدد شهادات  المشاركة في الندوة العلمية و التثقيفية للسنوات  -4

 (42) عدد  4112الى سنة  4116من  
 4144الى سنة  4116عدد الشهادات التقديرية من سنة  -3
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(123( 
 شهادة كفاءة في دورات الحاسوب واالنكليزي -2
 جامعة/شهادة خبرة في مختبرات كلية هندسة الموارد المائية -2

 القاسم الخضراء
 مصر / شهادة تقديرية من جامعة الفيوم -6
 شهادات مشاركة في مؤتمرات داخل وخارج العراق -2
 

 
 

 الروابط االلكترونية

Saba alzubaidi /Linkedln 
Academia/ Saba alzubaidi 

Google scholar/ Saba alzubaidi 
Research gate/ Saba alzubaidi 

Scopas/ Saba alzubaidi 
 

 


