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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 العراق  ،الموصل، جامعة العمومكمية  كيمياء عضوية 1999 دكتوراه 
 العراقكمية العموم، جامعة الموصل،  كيمياء عضوية 1989 ماجستير 
 العراقكمية العموم، جامعة الموصل،  كيمياء 1984 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 2003 استاذ مساعد 
  1999 مدرس 
 1989 مساعد مدرس 
 1985 معاون كيميائي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب 
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
  القٌام بتدرٌس مادة الكٌمٌاء العامة والكٌمٌاء التحلٌلٌة  والكٌمٌاء العضوٌة النظري والعملً للدراسات االولٌة فً كلٌة

  1005  -  5891الزراعة والغابات للفترة  
  2002لقٌام بتدرٌس الكٌمٌاء العضوٌة للدراسات االولٌة  المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة من عام 
   تدرٌس الكٌمٌاء العضوٌة للمرحلة االولى / علوم الحٌاة 
 تدرٌس الكٌمٌاء العضوٌة ) التفاعالت المسماة ( الدراسات العلٌا لطلبة الدكتوراة 
  تدرٌس الكٌمٌاء العضوٌة ) الطٌف (  الدراسات العلٌا لطلبة الماجستٌر 
  بحث تخرج   00االشرف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابع بحدود 

 االشراف على تطبٌقات طالب المرحلة الرابعة فً المدارس المتوسطة واالعدادٌة  ا 

 كٌمٌاء عضوٌة ) اختٌاري ( المركبات العضوٌة النتروجٌنٌة المرحلة الرابعة تدريس 

  
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 الماجستير ------ 
 الدكتوراه ------ 

 



 
 

 البحوث المنشورة
 Synthesis of Schiff Bases of Homocyclic and Heterocyclic Phthalimides     

 2008  2 المجمد،   13 العدد الصرفة لمعموم تكريت مجمة  ،  
 Synthesis of New Derivatives for Homocyclic and Heterocyclic Phthalimides by 

Mannich Reaction              , 2003،   15 المجمد،    والعمم التربية مجمة    
  

 العدد،  الصرفة لمعموم تكريت مجمة،  منفرد/  النفثاويك حامض هيدروكسي – 4 الهيدرزيد مشتقات بعض تحضير 
321  ،2002 . 

 لمركبات لمجراثيم المضادة الفعالية دراسة N   - 14 المجمد،  1 العدد،  الرافدين عموم مجمة/  فثاليمايد بريدايل   ،
2002   

 الثالث المجمد،  الرافدين عموم مجمة،  منفرد/   البنزوترايازول لمشتقات وااليبوكسايد الجالكون مركبات تحضير 
 2003،   االول العدد،  عشر

 مجمة/    االنيمين ومشتقات السينامالديهايد تفاعل من الناتجة شيف لقواعد البنزوترايازول مشتقات تحضير 
 1999،  34 العدد،  الموصل جامعة،  والعمم التربية

 مجمة،  منفرد/  البنزوترايازول مع االوكسازولون تفكك من الناتجة المشبعة غير االمينية الحوامض تفاعل دراسة 
 1998،   30 العدد،  الموصل جامعة،  والعمم التربية

 العموم،  والدراسات لمبحوث مؤتة مجمة،  منفرد/    البنزوترايازول لمشتقات السميكون معقدات من عدد تحضير 
 1996،  الرابع العدد،  عشر الحادي المجمد،  مؤتة جامعة،   والتطبيقية الطبيعية

 1993،  14 العدد،  الموصل جامعة،  والعمم التربية مجمة/   البنزايميدازول مشتقات تفاعالت ودراسة تحضير 
 1993، 14 العدد،  الموصل  جامعة،  والعمم التربية مجمة/     ل البنزوترايازو مشتقات تفاعالت ودراسة تحضير 

. 
 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

              
 

 الكتب المؤلفة
 ال يوجد 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 



 

 العممية والندوات المؤتمرات
  2001، بغداد، خاص لمتصنيع العسكريمؤتمر 
 2002، بغداد، خاص لمتصنيع العسكري مؤتمر 
 2018  والمستقبل الحاضر،   الشمسية الطاقة ندوة 
 2018    معاصرة اسالمية رؤية،   االسالمي المنظور في واثارها البيئية التحديات ندوة 
 2019 العممي والبحث اتمعممية الترقيات عن ندوة 
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 2019  الحسابية الكيمياء برمجيات دورة 
 2019  المقررات نظام دورة 
 2019 – 2018 الدراسي لمعام تالكميا في الكترونيا االداء تقييم الية دورة   

 

 
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 3 والغابات الزراعة كمية من 

 
 
 


