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 األنشطة التدريسية
 /قسم الكيمياء/كليه التربيه للعلوم الصرفه كيمياء فيزياويه عملى المرحله الثانيه

 كيمياء فيزياويه عملي المرحله الثالثه/قسم الكيمياء/كليه التربيه للعلوم الصرفه 
 كيمياء فيزياويه عملي المرحله الرابعه /قسم الكيمياء/كليه التربيه العلوم الصرفه  

 ه للعلوم الصرفه منهج بحث نظري المرحله الثالثه /قسم الكيمياء /كليه التربي
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 ، المرحلة، القسم، الكلية •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 عدد الطالب الماجستير •



 عدد الطالب الدكتوراه •
 

 البحوث المنشورة
عمليه ونظريه للسلوك االمتزازي وللخصائص الكهربائيه لبعض معوضات حامض البنزويك ولنموذج  دراسه:1 .*

 2018معقد السطح من التوصيل الكهربائي باستخدام فحم منشط محضر بالمعالجه الكيمياويه .
• Thermodynamic and theoretical studies of average ionization constants of a 

number of phenolic schiff bases derived from salicylaldehyde by conductivity 
measurements.2018 

• Spectral and theoretical studies of the stability constant of charge transfer 
complexes of a number of schiff bases with Eu(fod)3 in diferent solvents.2013. 

انول والماء على ثوابت تاين االحماض المشتقه من احماض  البنزوايل اسيتون والداي تاثير مذيبات االيث •
 2010ميدون.

التاثير النسبي للهيئات التركيبيه على ثوابت تاين االحماض المشتقه من البنزوايل اسيتون والداي ميدون بدرجات  •
 2010حراريه مختلفه .

المشتقه من البنزوايل اسيتون والداي ميدون ه والفينوليه المركبات االوكزيمي لبعضka تعين ثوابت التاين  •
 ٢٠٠٨.بالمواصله الكهرباىيه 

بالطرق كزيميه والفينوليه المشتقه من البنزوايل اسيتون والداي ميدون تعين الهيىات التركيبيه لبعض المركبات االو  •
  ٢٠٠٨الفيزياىيه.

 
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسلت

 
 

 الكتب المؤلفة 
 ٢٠١٢اطروحه دكتوراه  •
 ٢٠٠٥رساله ماجستير  •
•  
•  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب  تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 



 ٢٠١٩.المشاركه في حضور مؤتمر في تركيا
 ٢٠١٣ببحث في جامعه زاخو/ المشاركه في مؤتمر

 ٢٠٠٨جامعه الموصل ./في موتمر ببحثين في كليه التربيه للعلوم الصرفه المشاركه 
 
 ٢٤بحدود العلميه المقامه في الكليه والجامعه لمشاركه والحضور للعديد من الندوات ا
 

 
 

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب  تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
•  
عديد مشاركه في الوالزياره االقسام الداخليه والمشاركه في المشاركه في دورات المدرب المحترف .الدورات التطويرية •

 ولجنه جرد االثاث ولجنه نقل االثاث خالل اعمار الكليهللجان في القسم لجنه البحوث ولجنه التطبيق من ا
حضور السيمنارات  و وعضو لجنه امتحانيه سابق .التخرج والتطبيق طلبه اف على وعضو في لجنه المقررات واالشر 

 .في دورات التعليم المستمر  والمشاركهقسم .الي ف
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