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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 المممكة المتحدة –جامعة بانكر  الكيمياء العضوية ?948 دكتوراه 
 جامعة الموصل / العراقكمية التربية/  الكيمياء العضوية >944 ماجستير 
 كمية التربية/ جامعة الموصل / العراق الكيمياء  9449 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
  944/:4/?4 مدرس مساعد= 
 9488/:4/?4 مدرس 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
مسجل كمية التربية 
لمدراستين الصباحية 

 والمسائية 

 العراق -جامعة الموصل  –كمية التربية  ::9484-948

 العراق -جامعة الموصل  –ية التربية لمعموم الصرفة كم االن  -?948 مدير وحدة البحوث العممية 
 

 األنشطة التدريسية
 –الموصل  عةجام –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  - علوم الحٌاةو الكٌمٌاء ً: تدرٌس مادة الكٌمٌاء العضوٌة العملً لطلبة قسم 2006-2013

 الموصل العراق. 

ة التربٌة للعلوم الصرفة  –/ تدرٌس مادة الحاسوب لطلبة قسم الكٌمٌاء2006-2013  العراق.  –جامعة الموصل  –كٌل  

ن  –/ تدرٌس مادة الكٌمٌاء العامة للطلبة الموهوبٌن  2007-2012 العراق. – الموصل –ثانوٌة الموهوٌب  

ة. –االنسان لطلبة الدراسة المسائٌة  / تدرٌس مادة مبادئ حقوق2010-2013 ة الترٌب كٌل  

ٌاء العامة العملً لطلبة قسم الكٌمٌاء 2014-2018 المملكة المتحدة. –بانكر  –جامعة بانكر  –/ تدرٌس مادة الكٌم  

ة للعلوم الصرفة  -الكٌمٌاء العضوٌة النظري لطلبة قسم علوم الحٌاة االن / تدرٌس مادة-2018 ة الترٌب العراق. –الموصل  -ة الموصلجامع –كٌل  

زٌة لطلبة قسم الكٌمٌاء -2018 ة التربٌة للعلوم الصرفة  –االن / تدرٌس مادة اللغة االنكٌل   الموصل العراق.  –جامعة الموصل  –كٌل

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 اليوجد الماجستير 
 اليووجد الدكتوراه 
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 النشاطات العممية األخرى
.العراق –جامعة الموصل -  2010-2009دورة طرق التدرٌس   

.العراق –جامعة الموصل  -2010-2009دورة قٌادة الحاسوب   

.العراق –جامعة الموصل  - 2011-2010 والمخاطبات الرسمٌة دورة مهارات االدارة  

  .المملكة المتحدة -جامعة بانكر – 2014-2013دورة الصحة والسالمة واالمن المختبري 

.المملكة المتحدة -جامعة بانكر – 2015-2014دورة مهارات التدرٌس المختبري   

.المملكة المتحدة -جامعة بانكر – 2016-2015الشبكة العنكبوتٌة  دورة مراجعة المصادر العلمٌة على  

   . العراق –جامعة الموصل  -2019دورة سالمة اللغة العربٌة 

 

 عضوية الجمعيات
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