
 لسيرة الذاتية والعمميةا
 

  (جاسم عمي عبداهلل السالم المعمارياسم التدريسي )
 

 : مدرسالمقب العممي الشيادة: الدكتوراه,
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 المعمومات الشخصية
 جاسم عمي عبداهلل السالم المعماري االسم 
 1/7/1965 المواليد 
 العراقالبمد : الموصل,المدينة مكان الوالدة : 
 ذكر الجنس 
 عراقيةال الجنسية 
 متزوج الحالة الزوجية 
 8 عدد األطفال 
 07727156407 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلالصرفةكمية التربية لمعموم , الكيمياءقسم  القسم العممي , 
 الكيمياء التخصص العام 
 الكيمياء العضوية التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Jasim7938@uomosul.edu.iq,,,,jasim7938@gmail.com 
 بوابة البحث العممي https://www.researchgate.net/profile/Jasim_Abdullah 

 الباحث العممي Ali Abdullah  Jasim-https://scholar.google.com/citations?user=obmlIfIAAAAJ&hl=ar     

 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: اً رقم 16)يتكون من 
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https://scholar.google.com/citations?user=obmlIfIAAAAJ&hl=ar-Jasim


 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 العراق , البمد الموصل , جامعة العموم كمية الكيمياء العضوية 2017 دكتوراه 
 العراق , البمدالموصل, جامعة  العموم كمية الكيمياء العضوية 2005 ماجستير 
 العراق , البمد الموصل , جامعة التربية كمية الكيمياء 1988 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 29/1/2006 تاريخ الحصول عميومدرس مساعد,  المقب العممي 
 12/12/2017 تاريخ الحصول عميومدرس,  المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 العممية واإلداريةالخبرات 
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب 
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 ,2018-2006 التربية, الكميةالكيمياء , القسمكافة المراحل+ الرابع تشخيص  العضوية العممي, المادة 
 ,2019/2020و  2018/2019التربية  الكمية, الكيمياء , القسماألولى المرحمة العضوية النظري, المادة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  2013, 63-57(, 5)26تشييد مشتقات البايازولين بواسطة األشعة فوق الصوتية. مجمة التربية والعمم  1بحث 
  2009 ,101-92,(2)20عموم الرافدين غير المتجانسة.مجمةاأللكمة بواسطة األينامينات لتشييد بعض المركبات الحمقية  2بحث  
 2009, 110-107(,2)14, مجمة تكريت الدر.-تحضير بعض مشتقات اليكسين الحمقي بواسطة تفاعل ديمز  3بحث 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 



 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 

 

 العممية والندوات المؤتمرات
 

  2019/ 11/4-10 , السنةجامعة دىوك , مكان االنعقادالمؤتمر العممي الدولي الثالث 
 2013/ 11 /18-17 , السنةجامعة الموصل/ كمية التربية لمعموم الصرفة , مكان االنعقادالعممي الثاني لمكيمياء مؤتمرال 
 /30/12/2018ندوة عممية)الباحثون المستقمون أم المشتركون الفعالون, تحت مجير النجاز/كمية التربية األساسية 
 /17/12/2018ندوة )الطاقة الشمسية, الحاضر والمستقبل(/كمية التربية األساسية  
  16/4/2018الرابعة/كمية التربية األساسية/الندوة العممية 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
 /19/11/2019-17برمجيات الكيمياء الحسابية/كمية التربية لمعموم الصرفة  
  21/10/2019-20/كمية التربة لمعموم الصرفة/شعبة ضمان الجودة 2019-2018الية تقييم األداء الكترونيا لمعام الدراسي 
  /20/10/2019أمن وسالمة المختبرات أوال/ كمية ىندسة النفط 
  15/10/2019-14األعدادات األلكترونية لمباحثين العمميين واألكاديميين/كمية العموم قسم عموم الحياة 
 الدورات التأىيمية 
 /26/9/2019-22كمية التربية لمبنات/ سالمة المغة العربية 
  31/3/2019الترقيات العممية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعميم/كمية التربية األساسية 
  19/2/2019-18الدورة التدريبية عن النظم الحديثة والتقنات المستخدمة في األدارة التناسمية لممجترات/الطب البيطري 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 

 

 كتب الشكر
 شكر وتقدير 
 ( جميعيا من عميد كمية التربة لمعموم الصرفة5عدد الكتب ) 

 


