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 المعلومات الشخصیة
  لمى جاسم محمد العنبراالسم الثالثي واللقب

 ١٩٧١الموالید
 البصرةمحل التولد 

 عراقیةالجنسیة
 غیر متزوجةالحالة الزوجیة

 -عدد األطفال
  ٢٢٣: دار /   ١٥٠:   زقاق /     ٢٠٤:    محلة / نظران / محافظة البصرة العنوان

 Luma.alanber@gmail.comيالبرید االلكترون
   ٠٧٨٠١٤١٦٤٩٥تلفون

  مدرس اللقب العلمي
  ماجستیر في علوم األغذیة والتقانات اإلحیائیةاالختصاص العام

  كیمیاء أغذیةاالختصاص الدقیق
االختصاص الحالي

وااللقاب العلمیة الشھادات  
االطروحة/نوان الرسالة ع الشھادة لجامعةا تاریخ التخرج   البلد 

     الدكتوراه

باستخدام   صل و تشخیص بروتینات بعض أصناف التمور الماجستیر
كروماتوكرافي   الترشیح الھالمي    والترحیل الكھربائي  و دراسة  

 خصائصھا الوظیفیة

 العراق البصرة ٢٠٠٢

 المھارات
المھارات

  "جیدة جدااللغة العربیة
  جیدةاللغة االنكلیزیة

لغات اخرى

  الدورات التدریبیة
تاریخ الدورةمدة الدورةمكان الدورةاسم الدورة

أیام ٥جامعة البصرة  لتدریسي جامعة البصرة  ٦٧الدورة التطویریة   ٣/٤/٢٠٠٥  
ایام ٦جامعة البصرة SPSSدورة البرنامج اإلحصائي    ٢٠٠٦/  ٢١/٥  

/  ٢/  ٢٥- ٢٤ یومینالتعلیم المستمر  یل نوعیة میاهتحلدورة 
٢٠١٤  

ایام ٥التعلیم المستمر HEC –RASدورة حول استخدام برنامج   ٥/  ١٥- ١١ /
٢٠١٤  

ایام ٦التعلیم المستمر  دورة في الكتابة االكادیمیة باللغة االنكلیزیة  ٥/٢٠١٦/ ٢٥- ١٥  
ایام ٥یر طرائق التدریسمركز تطو  للترقیات العلمیة ١٢٣الدورة التطویریة   ٣-٥ - ٢٦/٢  

/٢٠١٧  

 المناصب االداریة
)تبدأ من الوظیفة الحالیة ( الوظیفة   إلى الفترة من الفترة 

 الفترة الحالیة ٢٠١٢ مدرس
 ٢٠١٢ ٢٠٠٢ مدرس  مساعد

باحث. م  ٢٠٠٢ ١٩٩٤ 
 
 
 
 
 
 

٢٠١٧/   ١٢/   ٢٨:    تاریخ آخر تحدیت  
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 النشاط البحثي
 تاریخ النشرمكان و اسم النشاط

بعض أصناف التمور المحلیة باستخدام كروماتوكرافي  فصل وتشخیص بروتینات
 .الترشیح الھالمي والترحیل الكھربائي

  

 مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر
   110-87 الصفحات  2-1 :االصدار  4 :المجلد 2005 

الخصائص الوظیفیة لمنتوج النوى البروتیني المنتج من بعض أصناف التمور 
  المحلیة

 نخلة التمر مجلة البصرة ألبحاث
   70-56 :الصفحات  2-1 :االصدار  5 :المجلد  2006

إنتاج حامض الالكتیك من موالس قصب السكر باستخدام عزلة محلیة من بكتریا 
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus  

  مجلة البصرة للعلوم الزراعیة
  ١٧٥ -  ١٦٧: الصفحات ٢العدد  ٢٠المجلد  ٢٠٠٧

االیونیة المحضرة من  المستمر لعقار حامض الندلكسك من الشبیكة دراسة الطرح
  .الكیتوسان والكارجنان

  مجلة البصرة للعلوم
  ١٣٦ -١٢٢الصفحات  ١العدد  ٢٥المجلد   ٢٠٠٧

  

 مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر  تقدیر محتوى بعض أصناف التمور والنوى من مضادات األكسدة والفینوالت
  ٨٧ - ٧٧الصفحات   ٢لعددا  ١٠المجلد  ٢٠١١

دراسة عن االستخدام الطبیعي وغیر الطبیعي للمبیدات في منطقة أنهار و أهوار  

 محافظة البصرة

 العلوم الصرفة والتطبیقیة/ مجلة جامعة بابل 

  ١العدد  ١٩المجلد   ٢٠١١

Stability of some Organophosphorus Pesticides in Water Journal of Babylon University/Pure and Applied 
Sciences  

2012 : Vol.(20/ No.(4)/  

 Acanthopagrusالتراكم الحیوي لبعض العناصر الثقیلة في أسماك الشانك 

latus  وسط العراق -المصادة من بحیرة الرزازة  

  المجلة العراقیة لالستزراع المائي

   ٢٢- ٥  :الصفحات   ١العدد   ٩المجلد  ٢٠١٢

نوى التمر من الزیت واألحماض الدهنیة لخمسة أصناف من التمور  دراسة محتوى

  العراقیة

 مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر

               ٥٦ - ٤٥الصفحات   ٢-١العدد ١٢المجلد   ٢٠١٣  

The study of potential environmental risks of some industrial 
pollutants factors discharged from Najibia Power Plant  upon 

Shatt Al-Arab River 

Journal of Basrah Researches ((Sciences)) 
2014: Vol.( 40). No.( 1) (A)  

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Some Fishes from the 
Iraqi Marine Waters 

Journal of Natural Sciences Research 
Vol.6, No.10, 2016 

ESTIMATION OF THE CONTENT OF LIPIDS AND FATTY 
ACIDS IN POLLEN OF PHOENIX  DACTYLIFERA  

Bolivian Journal of Chemistry 
Vol. 34, No. 1, 2017 

Assessment of Water Quality for Drinking Water Supplies 
Plants at Basrah, Iraq. 

The Fifth  Scientific Conference of the College of 
Science University of Kerbala  2017 

Total Petroleum Hydrocarbon in Selected Fish of Shatt Al -
Arab River, Iraq  

 

International Journal of Marine Science, 
 2017, Vol. 7, No. 1  
 

  )المشاركات في المؤتمرات والندوات وغیرھا( النشاطات الثقافیة 
 اسم النشاط    وزمانھمكانھ  

  البلد  التاریخ  المؤتمر  او الندوة

  المؤتمر العلمي لعلوم البحار
  

  العراق  ٢٤/١٢/٢٠٠٨- ٢٣

  العراق  ٢٠٠٩نیسان   المؤتمر العلمي الثالث إلعادة تأھیل اھوار جنوب العراق  
 ضمن المؤتمر العلمي الثالث إلعادة تأھیل) // التنمیة المستدامة( خدمة المجتمع 

  اھوار جنوب العراق
  العراق  ٢٠٠٩نیسان 

 العراق  ٢١/١٢/٢٠٠٩  االجتماع البیئي الصحي 
  سوریا  ٢٥/١٠/٢٠٠٨ - ١٧  ندوة الھیئة االستشاریة للمبادرة الكندیة العراقیة إلنعاش  األھوار
  نلبنا  ٢٠٠٩/ ١١/  ٢٣ – ٢١  ندوة الھیئة االستشاریة للمبادرة الكندیة العراقیة إلنعاش  األھوار 

  العراق  ٢٠١٢/  ٥/ ٢٢  التدھور البیئي في االھوار واثره على التنوع االحیائي:ورشة عمل
  العراق  ٢٠١٢/  ١١/   ١٢  نخیل التمر في محافظة البصرة الواقع والطموح: ندوة 

Society for Ecological Restoration International Conference  "
Re-establishing the Link between Nature and Culture"  

2011 August 21-25  Mexico Merida,.  
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ة البصرة للتطور االجتماعي جمعی  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  جلسة حواریة حول مسودة قانون حمایة البیئة العراقیة والموارد المائیة
  والمدني

  UNEP مركز علوم البحار و  ٢٠٠٧  التوعیة البیئیة لنساء أھوار وانھار محافظة البصرة
مركز علوم البحار ومؤسسة عمار   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  دورة لمحو األمیة في قضاء السویب

 الخیریة
مركز علوم البحار والمبادرة الكندیة   ٢٠٠٨  رةحملة التوعیة البیئیة والصحیة لنساء انھار و أھوار محافظة البص

 العراقیة إلنعاش االھوار
مركز علوم البحار ومنظمة المرأة   ٢٠٠٨  دورات توعیة صحیة لنساء األھوار

  والبیئة
مركز علوم البحار ومؤسسة عمار   ٢٠٠٨  قضاء القرنة –دورة تعلیم القرآن الكریم في منطقة السویب

  الخیریة
  مدیریة بیئة البصرة  .٣/٥/٢٠٠٧/  .١  "التلوث النفطي" م البیئة العراقیة ندوة بمناسبة یو

  مركز النھوض للبحث والتوثیق  .٢١/٧/٢٠٠٧  ندوة انتشار األمراض السرطانیة في الجنوب التشخیص والعالج
  مؤسسة عمار الخیریة العالمیة  .١٦/٢/٢٠٠٨  /الندوة العلمیة لألمراض السرطانیة في العراق 

مع نخب المجتمع البصري إلعداد ورقة عمل لتحدیث الخطاب الموجھ جلسة عمل 
  للشباب

مركز علوم الثقلین للدراسات   .٢٠١١شباط  ١٥
  واألبحاث التجریبیة

ورشة عمل السالمة واالمن الكیمیائي واالحیائي واالشعاعي في مختبرات جامعة 
  البصرة

  مركز علوم البحار  ٢٠١٥تشرین الثاني  ٢٤ - ٢٢

٢٠١٧ /٤/  ١٢- ١١  في مجال البایولوجي والطبي والصیدالني GC MS تقنیةتطبیقات  ورشة عمل   كلیة الزراعة 

 الشھادات التقدیریةكتب الشكر والجوائز و
 سبب المنح الجھة المانحة تاریخ الشھادة

  معرض یوم الجامعة  كلیة الزراعة  ١٩٩٥  شھادة تقدیریة -
المشاركة في ورشة عمل المخاطر البیئیة   مركز علوم البحار  ٢٠٠٦  شكر وتقدیر

  للسموم في بیئة االھوار
المشاركة في ورشة عمل المخاطر البیئیة   رئاسة جامعة البصرة  ٢٠٠٦  شكر وتقدیر

  للسموم في بیئة االھوار
مؤتمر إعادة تأھیل األھوار المشاركة في   رئاسة جامعة البصرة  ٢٠٠٧  شكر وتقدیر

  الثاني
  الدوام خالل العطلة الصیفیة  كز علوم البحارمر  ٢٠٠٨  شكر وتقدیر
  القیام بحملة توعیة بیئیة لنساء االھوار  مركز علوم البحار  ٢٠٠٨  شكر وتقدیر
انجاز اعمال ورشة عمل تخصصیة ضمن  مركز علوم البحار ٢٠٠٩ شكر وتقدیر

 مؤتمر علوم البحار
شھادة تقدیریة - التسمم البیئي مشاركة في ورشة عمل مركز علوم البحار ٢٠٠٨   
شھادة تقدیریة -  مشاركة في ورشة عمل المبیدات مركز علوم البحار ٢٠٠٩ 

 لجنة تنظیم اعمال المؤتمر االول لعلوم البحار مركز علوم البحار ٢٠٠٩ شكر وتقدیر
شھادة تقدیریة -  مشاركة في ورشة عمل الفینوالت مركز علوم البحار ٢٠١٠ 

لبحارمركز علوم ا ٢٠١٠ شكر وتقدیر  انجاز اعمال حلقة نقاشیة عن الفینوالت 
المشاركة في الحمالت الصحیة والبیطریة في  مركز علوم البحار ٢٠١١ شكر وتقدیر

 االھوار
 المساھمة في اعمال ندوة التنوع االحیائي مركز علوم البحار ٢٠١١ شكر وتقدیر
رى االھوار بحاجة اللجنة التحضیریة لندوة ق مركز علوم البحار ٢٠١١ شكر وتقدیر

 الى حضور المسؤلین
المشاركة في ورشة عمل التدھور البیئي في  مدیریة زراعة البصرة ٢٠١٢ شكر وتقدیر

 االھوار واثره على التنوع الحیائي
ورشة عمل السالمة واالمن المشاركة في  مركز علوم البحار ٢٠١٥  شھادة تقدیریة -

رات الكیمیائي واالحیائي واالشعاعي في مختب
 جامعة البصرة

المشاركة في انجاز أعمال وحدة بنك  مركز علوم البحار ٢٠١٦ شكر وتقدیر
 المعلومات

في  GC MS تقنیةورشة عمل تطبیقات  كلیة الزراعة  ٢٠١٧ /٤/  ١٢- ١١ شھادة تقدیریة
  مجال البایولوجي والطبي والصیدالني
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 الخبرات التدریسیة
  ةالمرحلة الدراسی اسم المادة 

مرحلة ثالثة كلیة الزراعةعملي/ كیمیاء اغذیة 

مرحلة ثالثة كلیة الزراعةعملي/ تصتیع تمور 

مرحلة رابعة كلیة الزراعةعملي/ تصنیع اغذیة  

 اإلشراف على الدراسات العلیا االطاریحو/ عدد الرسائل 

  

  

 

Personal information 

First Name and  
surname 

Luma Jasim Al-Anber 

Date of Birth 18 – Aug.1971. 

Place of Birth Basrah 

Nationality Arabic 

Marital Status Single 

Number of Children  

Address Dept. Marine environment chemistry - Marine Science 
Center. Basrah Univ. Basrah, IRAQ 

E-mail luma.alanber@gmail.com            

Telephone number 07801416495 

Scientific Rank Lecturer 

General Specialty Food Sciences & Biotechnology 

precise specialization Food Chemistry 

Date of first 

appointment at 

the university 

29 /10/1994 

the certificates and scientific title 
Certificate title of the thesis University Country 

Doctorate    

Master Fractionation and Identification of 
Proteins from Some Date Varieties 

Using Gel Filtration Chromatography 
and Electrophoresis and Study their 

Functional Properties 
 

Basrah Iraq 

Higher Diploma  
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Skills 
Arabic Very Good 

English Good 

other language  

training courses 
Course Name Place Duration Date 

Development session for 67 
teaching Basra University 

Basrah University 5 days 
 

3/4/2005  

Course in  SPSS statistical 
program 

Basrah University 6 days 
 

21/5/2006  
Course in  Analysis of water 
quality 

Basrah University, 
Marine Science Center 

2 days 
 

24-25/2/2014  
A course on the use of HEC -
RAS  P 
rogram 

Basrah University, 
Marine Science Center 

5 days 
 

11-15/5/2014  

Course in academic writing in 
English 

Basrah University, 
Marine Science Center 

6 days 15-25 /5/2016  

Administrative Posts 
Career ( now) Fr

o
To 

   

Research 
Activity Seminars Place and date of publication 

Isolation and identification of some 
local date using gel filtration 
chromatography& electrophoresis 

Bas. J.Res. date palm, 4 (1-
2).2005 

Functional properties of protein 
concentrate produced from date seed of 
some local date varieries.  

Bas. J.Res. date palm, 5 (1-
2).2006 

Production of lactic acid from sugar 
cane molasses by local strain of 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus.  
 

Bas. J. Agri. Sci., 22(2).2007. 

Drug Release Study of Nalidixic Acid 
for the Chitosan carrogenan Ionic 
Matrix 

. Basrah Journal of Science (C) 
Vol.25 (1),122-136 

Measurement of some date varieties and 
seeds content from antioxidant 
phenolics 

Basrah Journal For Date Palm 
Research Vol.10, No.2. 2011 

 A study on the use of natural and non- Journal of Babylon 
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natural pesticide in the rivers and 
marshes of Basrah province 

University/Pure and Applied 
Sciences / No.(1)/ Vol.(19): 
2011 

Stability of some Organophosphorus 
Pesticides in Water 

Journal of Babylon 
University/Pure and Applied 
Sciences/ No.(4)/ Vol.(20): 2012 

Bioaccumulation of heavy metals in 
Acanthopagrus latus collected from Al-
Razazah Lake, middle of Iraq 

Iraqi Journal of Aquaculture 9 
(1), 5-22  

Oil and Fatty Acid Content of Seeds 
from Five Varieties Iraqi Date 

Basrah Journal For Date Palm 
Research Vol.12, No.1,2. 2013. 

The study of potential environmental 
risks of industerial pollutants discharged 
from Najibia Power Plant 

Journal of Basrah Researches 
((Sciences)) Vol, 2014 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Some Fishes from the Iraqi Marine 
Waters 

Journal of Natural Sciences 
Research. Vol.6, No.10, 2016. 

Cultural activities 
Seminars Place and date 

  

  

Awards and thanks and appreciation certificates 
for the school year 

Certificate data issued by reason 

    

Teaching Experience 
studied Stage 

Practical  Food Chemistry  Third stage 

Practical  Date Processing Third stage 

Practical  Food Processing Fourth stage 

  

Supervision of postgraduate number 
  

 
 




