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 انًؤْالخ انرعهًٍٍح  

 

 (2001-1997)  شٓادج انثكانٕسٌٕس

 العراق. –الموصل  –جامعة الموصل  – كلٌة التربٌة -قسم الكٌمٌاء  -مٌاءعلوم كٌبكالورٌوس  
 

 

 (2004-2002)  انًاجضرٍش شٓادج 

 .العراق –الموصل  –جامعة الموصل  – كلٌة التربٌة -قسم الكٌمٌاء  - العضوٌةماجستٌر كٌمٌاء 

 

 

 ( 1028-1024 ) انذكرٕساِ شٓادج 

 –والرٌاضٌاتالطبٌعٌة كلٌة العلوم  -قسم الكٌمٌاء -نانو /  / كٌمٌاء العضوٌةعلوم دكتوراه 

  .مانٌاال – روستوك – روستوكجامعة 

 

انذٔساخ يٍ  عششاخانفً  دشاسك :انذٔساخ

 :يُٓاركش انرطٌٕشٌح ٔٔسط انعًم، ا
 انعاششج انًخرثشي انرذسٌش أصانٍة دٔسج -

 17-19/3 /2009 

 28/6/2009-14شائك انرذسٌش طدٔسج  -

 21/4/2011-19 االنكرشٍَٔح انحٕكًح دٔسج -

 اجم يٍ انجٕدج َظاو ٔاعذاد ذطثٍك"  دٔسج -

 انفحص نًخرثشاخ االعرًاد شٓادج عهى انحصٕل

 ISO انذٔنٍح انًٕاصفاخ ٔحضة

/IECI7025/2005 "  26-30/6/2011 

 يٍ انجٕدج َظاو ٔاعذاد ذطثٍك" نــ انركًٍهٍح انذٔسج -

 انفحص نًخرثشاخ االعرًاد شٓادج عهى انحصٕل اجم

 تانرٕثٍك انخاصح" انذٔنٍح انًٕاصفاخ ٔحضة

-20         االعرًاد شٓادج يُح ٔإجشاءاخ

24/11/2011 

 االكادًًٌ انرمذٌى اصهٕب) انعهًٍح انٕسشح -

 انرحفٍز يعٓذ فً الًٍد ٔانرً( انعهًٍحٔانكراتح

 10/12/2015-9انًاٍَا/سٔصرٕن جايعح/ انكًٍٍائً

 

  انعًهٍحانخثشاخ 
 .جامعة الموصل /عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً قسم الكٌمٌاء / كلٌة التربٌة للبنات -

 عضو رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن فً العراق. -

 عضو الجمعٌة العراقٌة للنانوتكنولوجً. -

 م.  4/12/2012ولغاٌة  2002/ 25/5من  كلٌة التربٌة للبنات –مقرر قسم الكٌمٌاء  -

فً  طالبات الدراسات العلٌاطارٌح لرسائل واالنصً فحص االستالل  برنامج مسؤول -

 كلٌة التربٌة للبنات.

فً الكلٌات واالقسام  الوزارٌة لمراقبة سٌر االمتحانات التقوٌمٌة عضو اللجنة -

 .ةالمتناظر

 .فً جامعة الموصل الطلبة المتقدمٌن لقناة النخبةمقابلة عضو لجنة  -

منها فً مجالت علمٌة داخل  ، ثالثاربعة بحوث علمٌة فً مجال التخصص نشر -

 .Scopusالعلمً  ستوعبالقطر وواحد منها فً مجلة علمٌة عالمٌة وضمن الم

 نظام المقررات الدراسٌةاالعالم وو االمتحانٌة والمركزٌة عضوٌة عدد من اللجان  -

 .الخ....ولجنة الجودة واالداء الجامعً

 التربٌة كلٌة/ العلوم قسم فً الالعضوٌة الكٌمٌاء لمادة  والمختبري النظري التدرٌس -

 .األساسٌة

، و التدرٌس النظري لمادة الكٌمٌاء شراف على بحوث التخرج ومناقشتهااال -

لمادة الكٌمٌاء  مختبرياللتدرٌس ، باالضافة الى االالعضوٌة لطالبات السنة االولى

 فً قسم الكٌمٌاء/ كلٌة التربٌة للبنات. الثانٌة والثالثةالالعضوٌة لطالبات السنة 

مقرر دورة للعدٌد من دورات التعلٌم المستمر التً أقامها قسم الكٌمٌاء من اجل خدمة  -

 المجتمع.

  .لمتابعة تطبٌق الطالبات الثانوٌة زٌارات مٌدانٌة علمٌة الى المدارس -

 والمشاركة فً  اعدادٌة للطالبات اقامة العدٌد من المحاضرات االرشادٌة والتثقٌف -

 .لطالبات القسم المسابقات العلمٌة التً اقامها قسم الكٌمٌاء

 

انًؤذًشاخ انعهًٍح: 
ًحهٍح ان عهًٍحانُذٔاخ انٔ خاًؤذًشان انعذٌذ يٍفً  دشاسك

  :ٔأركش يُٓا، انُماشٍح ماخانحه، فضال عٍ عانًٍحانٔ
 كهٍح فً ألٍى انزي انصشفح نهعهٕو األٔل انعهًً انًؤذًش -

 25/2/2009-24كشكٕن  جايعح/ انعهٕو

 كهٍح فً ألًٍد انرً انشاتعح انعهًٍح انُذٔج فً انًشاسكح -

 8/4/2010 انًٕصم جايعح/  نهثُاخ انرشتٍح

 ألايرّ ٔانزي نهُإَذكُٕنٕجً انشايم انٕطًُ انًؤذًش -

 .25/12/2012نهُإَذكُٕنٕجً  انعشالٍح انجًعٍح

 الٍى ٔانزي االنًاًَ نهرحفٍز ٔاالستعٌٕ انراصع انًؤذًش -

 18/3/2016-16انًاٍَا / فاًٌش يذٌُح فً

 الٍى ٔانزي االنًاًَ نهرحفٍز ٔانخًضٌٕ انٕاحذ انًؤذًش فً

 17/3/2018-14 انًاٍَا/ فاًٌش يذٌُح فً

 نٕفٍٍ فً الًٍد ٔانرً عشش انثاٍَح انعانًٍح انعهًٍح انُذٔج -

 12/7/2018-9تهجٍكا / ٌَٕفا ال

 ٔانعهى نهرمٍُاخ انخايش انعانًً انذٔنً انرشكً انًؤذًش -

 ذشكٍا/ صكاسٌا يذٌُح فً صٍماو ٔانزي انكًٍائً

25-29/10/2019 
 

انرً حصهد  كرة انشكش ٔشٓاداخ انرمذٌش

 عهٍٓا:
 .وتقدٌر من السٌد رئٌس الجامعةشكر ب كت(  3 ) -
 .كتاب شكر وتقدٌر من عمداء الكلٌات (22) -
 .جمعٌة الثالسٌمٌاشهادة شكروتقدٌر من السٌد رئٌس  -

انًٓاساخ 
 . انثشايج انحاصٕتٍح انًخرهفحانعذٌذ يٍ  ذاوخاصر -

 

 

 

 

 


