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 الموصل الجامعة :  

 
 العلوم العامة القسم :            التربية االساسية  الكلية :    

 
                    العلوم كلية  –علوم كيمياء   : االختصاص العام 

 يزياوية  ماجستير كيمياء فاالختصاص الدقيق : 
 

 2016/ 12/ 21لتعيين في الكلية :  تاريخ ا
 

      تدريسي الدرجة الوظيفية :  
 

       2016/ 12/ 21  مساعد   مدرسالمرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها :  
 2016/ 12/ 21مدرس مساعد بتاريخ لقب  .1
 لقب مدرس بتاريخ   .2
 مساعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 Bفصيلة الدم :         4     :   طفالألاعدد       متزوجة  الحالة االجتماعية :  

 

 صورة شخصية 



 
 

 ))السيرة العلمية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت  

 البلد  الجامعة الكلية  سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل  قسم الكيمياء   /العلوم  2008 جستير  ما 1
 العراق   الموصل  اء  قسم الكيمي /العلوم  2005 بكالوريوس 2

 
 اليوجد  :   ةاإلداريالخبرة 

 
 البحوث العلمية المنشورة :  

 ( 5)المنشورة خارج العراق  لبحوثعدد ا -
 

1 - Surface Modified Nano Calcium Oxide For Base Heterogeneous 

Transesterification Of Kappaphycus Alvarezii Seaweed To Biofuel 

(2014)   .  

 

2 - A QSAR classification model for neuraminidase 

inhibitors of influenza A viruses (H1N1) based on 

weighted penalized support vector machine  (2017) . 

 

3- The effect of smoking and its period on the 

concentrations of the metals (Zn, Mn, Cu, and Fe), 

and its relationship with changes on glucose levels, 

total cholesterol levels, and blood pressure when 

compared with non-smokers (2018) . 

 

4- A binary QSAR model for classifying 

neuraminidase inhibitors of influenza A viruses 

(H1N1) using the combined minimum redundancy 

maximum relevancy criterion with the sparse 

support vector machine (2018) . 

 

5- Modified Nanostructure MgO Superbasicity with CaO in 

Heterogeneous Transesterification of Sunflower Oil (2019) . 
 

 



 
 
 

 :   األكاديميةالخبرة 
 المواد التي قام بتدريسها :  •

   : قسم العلوم العامة   –كلية التربية االساسية   -عة الموصل جامفي  التدريس •

 ولحد االن 2016/  12/  21من 
 السنة صف ال دة / الموضوعالما ت
 2018-2017 لكيمياء ا /3 نظري وعملي  /الكيمياء الحياتية  -1
 2018-2017  كيمياء ال /4 نظري   /الكيمياء السريرية  -2
 االن ولحد 2017 /الفيزياء  3 ي نظر  / الكيمياء الفيزياوية -3
 االن ولحد 2017 الكيمياء  /2 نظري /  الفيزياوية الكيمياء -4
 ولحد االن 2017 الكيمياء  /4 / عملي  تحليل االليال -5
 ولحد االن  2018 الكيمياء  /2 عملي  /الكيمياء التحليلية  -6
 االن ولحد 2017 اول عام  عملي   /الكيمياء العامة  -7
 2018-2017 الكيمياء / 2 عملي /  العضويةال كيمياءال -8
 ناال  ولحد 2017 ياء الكيم/ 2 عملي  /كيمياء التربة  -9
 2020-2019 /كيمياء  2 يمياء التربة / نظري  ك -10
 
 

 المشاركات العلمية •

 (6)عدد المؤتمرات  •

 
 (11دد )عات الندو  •

 -:الدورات التطويرية  •

 ( 19عدد ) :ةشاركت في دورات علمية وادارية عديد -
 (1)حاضر في دورة تدريبية عدد مشاركت ك  -

 

 ( 9عدد ) ورش العمل والحلقات الدراسية : •

 

 
 



 
 
 

 :   واإلداريةاللجان العلمية 
 . 2017-2019في القسم  لجنة الغيابات -
 .2018-2019نة االرشاد التربوي الفرعية في الكلية لج -

 2020-2019لجودة لجنة ضمان ا  -  
 2020-2019راسية الدلجنة المقررات    -  
 2020-2019لجنة االقسام الداخلية  -  
 

 كتب الشكر :  
 (  6 ) عدد :  (ير التعليم العالي والبحث العلمي ومن وز  رئيس الجامعةعميد الكلية ومن )من كتب الشكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


