
 

 

 

  

 4من  1صفحة    

 ةالذاتي ةالسير

  سلوى شمران جاسم محمد    :             ـمـــــاالسـ

     8/3/8798     :     تاريخ الميـال

 علوم كيمياء    :   العام التخصص

  كيمياء تحليلية    : الدقيق خصصالت

 مدرس      :     لقب العلميال

 االنكليزيةالعربية و   :              اللغات

 salwa.shamran41@yahoo.com  :االلكترونيالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 8/9/0222 التربية للبنات بغداد العراق بكلوريوس  8

 8/0/0223 العلوم للبنات بغداد العراق ماجستير  0

3       

 

 التدريس الجامعي. ثانياً : 

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 3012-3002 بغداد كلية هندسة الخوارزمي  1
3     

 

 .( التي أشرف عليهاالرسائل طاريح،األ) ثالثاً : 

 السنة ماجستري / دكتوراه القسم اسم األطروحة ت

    اليوجد  1

 
 

 ورة   الص



 

 

 

  

 4من  2صفحة    

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات رابعاً :  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 حضور هندسة الخوارزمي 08/5/0227 االثار والمعالجات-اليوانيوم المنضبندوة   1

 حضور هندسة الخوارزمي 05/4/0288 ندوة تكنلوجيا الغاز الحيوي  3

 حضور كلية العلوم للبنات 2010 المؤتمر العلمي النسوي األول  2

ندوة: )الملوث البايولوجي للماء وبعض المعالجات   2

 المقترحة لها(

 حضور كلية العلوم للبنات 0288

 حضور هندسة الخوارزمي 81/5/0280 مزدهرطاقات الطلبة االبداعية خطوة نحو عراق   5

 حضور هندسة الخوارزمي 03/0/0280 ندوة البوليمرات الحيوية  6

 حضور كلية العلوم للبنات 0280 تمر الوطني االول للكيمياءؤالم  7

 حضور هندسة الخوارزمي 0280 ندوة )التقنيات الحديثة بالتعليم(   8

الغذائية  التقنيات الحديثة في الصناعاتندوة   9

  دوائيةوال

 حضور هندسة الخوارزمي 0283

هندسة التصنيع المؤتمت وافاق تطوير ندوة)  10

 (الصناعات العراقية

 حضور هندسة الخوارزمي 0283

 

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.خامساً:  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

الخارصين من مياه المجاري الصناعية  ازالة ايون  1

 باستخدام الياف الصوف
 3010 بغداد للعلوممجلة 

عزل وتنقية وتشخيص مادة ثيوبرومني)لعالج ارتفاع ضغط   3
 الدم(املستخلص من املصادر الطبيعية

اجنز العمل به مع وزارة التعليم 
 العايل

02/20/0222 

 

            والدوليةعضوية الهيئات العلمية المحلية سادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

/ قسم الهندسة كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/  1

 ةالكيميائية االحيائي

0225،0221،

0282-0280 

 عضو لجنة الغيابات

/ قسم الهندسة كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/  3

 الكيميائية االحيائية

 عضو لجنة صيانة المختبرات 0224

/ قسم الهندسة كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/  2

 الكيميائية االحيائية

 عضو لجنة االرشاد التربوي 0283

/ قسم الهندسة كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/  2

 الكيميائية االحيائية

 عضو اللجنة االمتحانية 0284



 

 

 

  

 4من  3صفحة    

 

 .االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط 1نوع النشاط ت

 داخل الكلية 0221 جامعة بغداد دورة الحاسوب  1

 داخل الكلية 0221 جامعة بغداد دورة اللغة العربية  3

 داخل الكلية 2010 جامعة بغداد IC3دورة   2

2      

5      

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثامنا: 

 السنة املادة القسم ت

 0284-0223 مختبر الكيمياء الحياتية الكيميائية االحيائيةالهندسة   8

 0284-0225 الكيمياء الحياتية الهندسة الكيميائية االحيائية  0

 0229-0225 االنزيمات الهندسة الكيميائية االحيائية  3

 الكيمياء التحليلية والعضوية الهندسة الكيميائية االحيائية  4
2008-2007 

2014-2011 

 الكيميائية االحيائيةالهندسة   5
 مختبر الكيمياء التحليلية والعضوية

2008-2007 

2014-2011 

1     

 

 البحوث المنشورة داخل وخارج العراق. :تاسعاً  

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

ازالة ايون الخارصين من مياه المجاري   1

 الصناعية باستخدام الياف الصوف

 كلية العلوم للبنات 9 3 بغداد للعلوم

3       

2       

 

                                                 
1

 نوع النشاط: بحثي / صناعي / تسويقي / تبادل خبرات علمية... وما شابه. 



 

 

 

  

 4من  4صفحة    

 عاشراً: كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0224-8-08 عميد كلية هندسة الخوارزمي 888-5-8شكر وتقدير    1

 0224-4-83 الخوارزميعميد كلية هندسة  4740شكر وتقدير    3

 0224-9-89 عميد كلية هندسة الخوارزمي 82814شكر وتقدير    2

 0224-8-7 عميد كلية هندسة الخوارزمي 8419شكر وتقدير    2

 0229-80-88 عميد كلية هندسة الخوارزمي 8831شكر وتقدير    5

 0284 عميد كلية هندسة الخوارزمي شكر وتقدير  6

7     

8     
9     

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1    
 

 .التدرج الوظيفي ثاني عشر: 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 مدرس مساعد  1
قسم الهندسة الكيميائية  /كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/ 

 االحيائية
0223-0282 

 مدرس  3
قسم الهندسة الكيميائية  /كلية هندسة الخوارزميجامعة بغداد/ 

 االحيائية
0282-0284 

2     
2     
5     

 


	التخصص العام  :     علوم كيمياء
	التخصص الدقيق:     كيمياء تحليلية
	اللقب العلمي     :      مدرس
	اللغات              :   العربية والانكليزية

