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 المعلومات الشخصیة
 االسم الثالثي واللقب زھراء عبدالھادي معتوق الحاتم 

 الموالید 1984

 محل التولد  البصرة

 الجنسیة عراقیة

 الحالة الزوجیة متزوجة

 عدد األطفال متزوجة

 العنوان شط العرب

Zahra.maatog@ubasrah.edu.iq البرید االلكتروني 

 تلفون +9647702945557

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام علوم التربة والمیاه

 االختصاص الدقیق علوم التربة والمیاه

 االختصاص الحالي تلوث میاهكیمیاء و

 وااللقاب العلمیة الشھادات
 الشھادة تاریخ التخرج عنوان الرسالة /االطروحة الجامعة البلد

 الدكتوراه    
الري بالمیاه الملوثة بالھیدروكربونات النفطیة في  تأثیر البصرة العراق

 ونمو نبات الذرة الصفراء N P Kجاھزیة 
 الماجستیر 2011

 المھارات
 المھارات الحاسوب , ترجمة , فحوصات تحلیل الماء والتربة والنبات  , اقامة دورات , تدریس

 اللغة العربیة √

 اللغة االنكلیزیة √

 لغات اخرى الفارسیة

 لدورات التدریبیةا
 اسم الدورة الدورة مكان الدورة مدة تاریخ الدورة

 طرائق تدریس  كلیة التربیة  ایام  7 

 محادثة لغة انكلیزیة  معھد اللغات البریطاني الدولي یوم 45 2017-5-12ـ 29-3-2017

 IELTSدورة  معھد اللغات البریطاني الدولي ثالثة اشھر 2/5/2017

 Endكیفیة استخدام برنامج  مركؤ علوم البحار ینیوم 22/3/2017
not 

دورة طرق وجمع وتحلیل  مركز علوم البحار ثالثة ایام  2017ـ12ـ 20ـ18
المغذیات واثرھا في البیئة 

 المائیة  

 المناصب االداریة
 الوظیفة ( تبدأ من الوظیفة الحالیة ) من الفترة إلى الفترة
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 تدریسي  18/3/2014 لغایة االن

مسؤول شعبة المشاریع الزراعیة دیوان محافظة البصرة  18/6/2012 17/3/2014
 (موظف عقد)

 مسؤول وحدة االعالم لمركز علوم البحار 22/12/2016 

   

   

 
 
 

 النشاط البحثي
 اسم النشاط تاریخ النشرمكان و

یر الري بمیاه شط العرب الملوثة بالھیدروكربونات النفطیة تأث 2015ـ  مؤتمر الموارد المائیة في العراق والتنمیة المستدامةوقائع 
على محتوى التربة من الھیدروكربونات ونمو نبات الذرة 

 الصفراء
تأثیر الري بمیاه شط العرب الملوثة بالھیدروكربونات النفطیة على  (رسالة قبول)16/11/2016مجلة دراسات المحور 

 بات الذرة الصفراء محتوى التربة من الھیدروكربونات ونمو ن

International Bimonthly- International Bimonthly Use Geo Accumulation Index and Enrichment 
Factor in Assessing Pollution in Iraqi Tidal Flats 
of Some Heavy Metals 

  

  

  

  

  

  

  

 وغیرھا) النشاطات الثقافیة ( المشاركات في المؤتمرات والندوات
 اسم النشاط    مكانھ  وزمانھ

 ورشة عمل بعنوان ادارة المیاه   2014مركز علوم البحار _  
 اقامة دورة لغة فارسیة  2014مركز علوم البحار _  

كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة / قسم الجغرافیة ـ كربالء العتبة العباسیة / 
 2015نیسان 

 یة في العراق والتنمیة المستدامةمؤتمر الموارد المائ

مؤتمر االرث الجغرافي والسیاحة البیئیة في البصرة كعاصمة للثقافة  2018یخت مركز علوم البحارـ 
 2018العربیة 

 ورشة العمل الثانیة (مشروع اطلس شط العرب) 2017 - 12 – 21جامعة البصرة /  –كلیة الزراعة 

 قدیریةالشھادات التكتب الشكر والجوائز و
 الشھادة تاریخ الجھة المانحة سبب المنح

كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة ـ  مشاركة بحث في المؤتمر
 جامعة بغداد 

 شھادة تقدیریة وشكر وتقدیر  2015نیسان 

مشاركة في ورشة عمل االرث الجغرافي 
 والسیاحة البیئیة 

 شكر وتقدیر 6/6/2017 رئیس جامعة البصرة 
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 الخبرات التدریسیة
 اسم المادة التي درستھا المرحلة الدراسیة

 اساسیات علم البیئة عملي  االولى / كلیة علوم البحار

  

  

  

 اإلشراف على الدراسات العلیا االطاریح/ وعدد الرسائل 

  

  

  

  

 

Personal information 

First Name and  
surname 

Zahraa Al-Hatem 

Date of Birth 1984 

Place of Birth Albasrah 

Nationality IRQ 

Marital Status Married 

Number of Children ___ 

Address Basrah_ shatt Al-Arab 

E-mail Zahra.maatoq@uobasrsh.edu.iq 

Telephone number +9647702945557 

Scientific Rank Soil and water Science  

General Specialty Soil and water chemical & pollution 

precise specialization Water & soil  pollution 

Date of first 
appointment at 
the university 

12/3/2014 

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

mailto:Zahra.maatoq@uobasrsh.edu.iq
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Master Effects of irrigation by petroleum  
hydrocarbons polluted waters on the 
availability of  N , P , K in soil 
 and growth of Corn 

University of 
basrah 

IRQ 

Higher 
Diploma 

   

Skills 
Arabic √ 

English √ 

other language Persian 

training courses 
Course Name Place Duration Date 

Teaching Methods College of Education 7 days  

English conversation Institute of British Languages 45 days  

IELTS British Institute of International 
Languages 
 

Three months 2/5/2017 

How to use the end Not 
program 

marine science center 
 

Two days 22/3/2017 

Pathway, nutrient collection 
and analysis and their 
impact on the aquatic 
environment 

Marine Science Center 
 

Three days 18-20/12/2017  

Administrative Posts 
Career ( now) From T

 Teaching at the University 
 

18-3-2014 So far 

Responsible for the 
Information Unit of the 
Marine Science Center 

22-12-2016  

Head of Agricultural 
Projects Division, Basrah 
Government 
 

18-6-2012 17-3-2014 

Research 
 Seminars Place and date of publication 

Workshop on water management 
  
 

marine science center-2014 
Set up a Persian language course marine science center-2014 

Conference on Water Resources in Iraq and Sustainable 
Development 

College of Education, Ibn Rushd for Human 
Sciences / Department of Geography of 
Karbala, the threshold of the Abbasid / April 
2015 
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Conference of the geographical heritage and environmental 
tourism in Basra as the capital of Arab culture 2018 

Yacht Center for Marine Sciences 

The Second Workshop (Atlas of Shatt Al Arab Project) coollege of Agriculture - University of Basra / 
21 - 12 - 2017 

  

  

Cultural activities 
Seminars Place and date 

Speech 
On International Women's Day 

Arabian  Gulf Studies center – 8-3-2015 

  
  
  
  

Awards and thanks and appreciation certificates 
for the school year 
Certificate date issued by reas

 Acknowledgment and 
appreciation  

April 2015 college of 
Education Ibn 
Rushd for 
Human Sciences 
University of 
Baghdad, 

the participation of research 
in the conference 

Acknowledgment and 
participation  

6/6/2017 President of the 
University of 
Basra 

the workshop of geographical 
heritage and ecotourism 

    

    

    

Teaching Experience 
Studied Stage 

The basics of environmental ecology 
 

college of Marine Science 

  

  

  

Supervision of postgraduate number 
  

  

  

 


