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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة
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 الخبرات العممية واإلدارية
 كمية التربية لمعموم الصرفة / قسم الكيمياء 2020 – 2006 تدريسي

   
 

 األنشطة التدريسية
 العضوية نظري ،المرحمة االولى ،قسم الكيمياء ،كمية التربية لمعموم الصرفة 
 العضوية عممي ،المرحمة الثالثة ،قسم الكيمياء ،كمية التربية لمعموم الصرفة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 يوجد ال الماجستير
 يوجد ال الدكتوراه

 

 البحوث المنشورة



معقدات جديدة لمزيج من الميكاندات لقواعد شيف المشتقة من االيزاتين واالحماض االمينية تحضير ودراسة  -1
 (ııوليكاندات ثنائية االمين مع ايون الحديد )

 2013،السنة 5،العدد 26مجمة التربية والعمم العموم الصرفة ،المجمد 
2- Synthesie and characterization of (ıı),Co(ıı),Ni(ıı),Cu(ıı)and Zn(ıı) complexes with 

mixed ligands of α-naphthylamine dithiocarbamate and 1,10-phenanthroline 
TIKRIT JOURNAL OF PURE SCIENCE,VOL.14,NO.(2)2009 

3- Synthesis and Characterization of Fe(ıı) Co(ıı)and Ni(ıı) Complexes with Captopril 
TIKRIT JOURNAL OF SCIENES,VOL.14,NO.(2) 2009  

 
 
 

 الكتب المؤلفة
تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة لمزيج من الميكاندات لقواعد شيف المشتقة من االيزاتين واالحماض -1

    2012   /(     ıı( والنحاس )ıı(،النيكل )ıı(،الكوبمت )ııاالمينية وليكاندات ثنائية االمين مع ايونات الحديد )
 2001 / ( مع معوضات الزانثيت لمنايتروناتııı( والبزموث )ıııعدد من معقدات االنتيمون )تحضير ودراسة 

 
 
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
المؤتمر لمعموم االساسية والصرفة رؤية نحو التربية والعمم المعاصر ، كمية التربية االساسية /جامعة دىوك ،   -1

 12/2/2019-11الدولي االول لممدة من 
 18/11/2013-17المؤتمر العممي الثاني لمكيمياء ،قسم الكيمياء / كمية التربية لمعموم الصرفة/ لمفترة من -2
 16/10/2008-15ربية لمعموم الصرفة / لمفترة من المؤتمر العممي االول لمكيمياء ،قسم الكيمياء / كمية الت -3
 ( ندوات 10مشاركة في ) -4

 
 

 النشاطات العممية األخرى
 T.R Learning/ عمى شيادة ميارات الحقن  ةحاصم-1
  T.R Learningحاصمة عمى شيادة االسعافات االولية /-2

 /الدورات التأىيمية



 T.O.T /Iraqi chemists syndicate Chemists Training centerحاصمةعمى شيادة تدريب مدربين -3
for Scientific and laboratory techniques 

( منيا دولية كحضور ومحاضر ومدرب باألضافة الى 3( منيا في التعميم المستمر و)3( دورة )14المشاركة في ) -4
 المشاركة في العديد من المجان الدائمية والمؤقتو والسيمنارات .

 
 

 عضوية الجمعيات
 

 الى اي جمعية  ةغير منتمي
 

 الشكركتب 
( من 5( من السيد مدير صحة نينوى و)1( من السيد رئيس الجامعة و)1( من السيد الوزير و)1كتب شكر ) 8

 السيد العميد 
 

 
 
 


