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 ريةالخبرات العلمية واإلدا
 م 3/2/2102  المنصب–  

 م02/2/2102
مديراً لشعبة الموارد البشرية في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة 

م، كلّف 02/2/2102لغاية الثالثاء  –م 3/2/2102الموصل للفترة من األحد 

( في 9/2/0991بإدارة الموارد البشرية وفق األمر الجامعي ذي العدد )

م  ق. ظ، وفق 3/2/2102مه في اإلدارة في م وباشر بمها20/2/2102

م ، وتم إنهاء تكليفه 3/2/2102( في 622األمر اإلداري المرقم )ت ص ك/

( في 9/2/00232)بناًء على طلبه( و استناداً إلى األمر الجامعي ذي العدد )

م، و انفك من عمله كمدير للموارد البشرية بتاريخ 00/2/2102

( في 2951ر اإلداري المرقم )م  ق. ظ بموجب األم02/2/2102

 م02/2/2102
  0220 الخبرة – 

0202 
(  أطروحات 5، و )رشارك في مناقشة العديد من رسائل ماجستي -1

 دكتوراه في بعض الجامعات العراقية فضال عن جامعة الموصل.
تقييم عدة رسائل ماجستير و أطروحات دكتوراه في اختصاص الكيمياء  -2

دراسات العليا في أقسام الكيمياء بكليات جامعات الفيزيائية علمياً لطلبة ال

 كركوك و تكريت والموصل.
تقييم عدة بحوث علمية لمعامالت الترقية من مدّرس إلى أستاذ مساعد في  -3

تخصص الكيمياء الفيزيائية لتدريسيي بعض الجامعات العراقية منها 

جامعة تكريت وجامعة األنبار وجامعة كركوك وجامعة بغداد وجامعة 

 الموصل.
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عمل عضواً في اللجان المؤقتة اآلتية في الموقع البديل لجامعة الموصل  -4

 2102/2105و  2109/2102في كركوك للسنوات الدراسية )

م( أثناء فترة النزوح والتهجير من مدينة الموصل و 2105/2102و

التحاقه ومباشرته هناك: )لجنة بحوث التدريسيين/ لجنة الجداول 

سم الكيمياء/ لجنة شؤون التدريسيين/ لجنة مشاريع الدراسية/ مجلس ق

بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة/ لجنة البحوث العلمية للتدريسيين 

ومتابعتها/ لجنة الحاسبات/ لجنة التطبيقات/ لجنة منحة الطلبة/ لجنة 

 انضباط الطلبة/لجنة المواد االختيارية للمرحلة الثالثة/ كيمياء(.
كيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة عضو مجلس قسم ال -5

م ولغاية الخميس 09/2/2102الموصل للفترة من الثالثاء 

 ولحد اآلن. 0/9/2109م، ومن 9/2/2106
ضواً في لجان اإلشراف التربوي )التي تضمنت لجان إرشاد عمل ع -6

-2112تربوي ولجان انضباط الطلبة( على طلبة الكلية للسنوات )

 .م(2102
ضواً في اللجان العلمية الدائمة )لجنة االستالل ولجنة الدراسات ل ععم -7

العليا واللجنة العلمية( في قسم الكيمياء بكلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 جامعة الموصل.
كلّف بإدارة شعبة الموارد البشرية في كلية التربية للعلوم الصرفة /  -8

 ثالث سنوات. م ولمدة3/2/2102جامعة الموصل للفترة من األحد 
ممارسة ميدانية في مستشفى حازم الحافظ لألورام والطب النووي في  -9

م لغاية 25/2/2110الموصل خالل العطلة الصيفية للفترة من 

 م.30/2/2110
بحث تخرج لطلبة قسم الكيمياء في  (50اإلشراف على أكثر من ) -11

 ل.كلية التربية للعلوم الصرفة /كلية التربية للبنات/ جامعة ألموص
طالب وطالبة من قسم الكيمياء  (50اإلشراف على تطبيق أكثر من ) -11

في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ألموصل في ثانويات مدينة 

 ( طلبة خارج حدود المدينة.10الموصل ، واكثر من )
( في تخصص الكيمياء .M.Sc( طلبة ماجستير )2اإلشراف على ) -12

 وم الصرفة / جامعة الموصل.الفيزياوية في كلية التربية للعل
( في تخصص الكيمياء .Ph.Dاإلشراف على طالبتين دكتوراه ) -13

 الفيزياوية في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل.

اإلشراف والتدريس في مختبرات الكيمياء الفيزياوية لطلبة ألمرحلة  -14

 الثانية كيمياء/ جامعة ألموصل.
الكيمياء الفيزياوية لطلبة ألمرحلة اإلشراف والتدريس في مختبرات  -15

 الثالثة كيمياء/ جامعة ألموصل.
اإلشراف والتدريس في المختبر التعليمي لطلبةة المرحلةة الرابعةة فةي  -16

 قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل.
اإلشراف والتدريس في المختبر التعليمي لطلبةة المرحلةة الرابعةة فةي  -17

 / كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل.قسم الكيمياء

االشراف والتدريس في مختبرات الصيدلة الفيزياوية لطلبة ألمرحلة  -18

 الثانية/ كلية الصيدلة/ جامعة الموصل.
 



 
 

 األنشطة التدريسية
 .الكيمياء الفيزياوية )الثرموداينميك(/ المرحلة الثانية/ قسم الكيمياء/ كلية التربية/ جامعة الموصل 

 لكيمياء الفيزياوية )الثرموداينميك (/ المرحلة الثانية/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل.ا 
  الكيمياء الفيزياوية )الحــركـيّـة(/ المرحلة الثالثة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل، أثناء

 البديل لجامعة الموصل في كركوك.( في الموقع 2105،2102،2109فترة نزوحه )
  الكيمياء الفيزياوية )الكهربائـيّـة(/ المرحلة الثالثة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل، أثناء

 ( في الموقع البديل لجامعة الموصل في كركوك.2105،2102،2109فترة نزوحه )
 حلة الثالثة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة لموصل، أثناء الكيمياء الفيزياوية )االختياريّـة(/ المر

 ( في الموقع البديل لجامعة الموصل في كركوك.2105،2102،2109فترة نزوحه )
 ء الكيمياء الفيزياوية )االختياريّـة(/ المرحلة الرابعة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل، أثنا

 ( في الموقع البديل لجامعة الموصل في كركوك.2105،2102،2109فترة نزوحه )

   /كيمياء الـكــــم/ المرحلة الرابعة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات/ جامعة ألموصل بموجب كتاب عمادة الكلية

 م.22/9/2101( في 9/20/2926الموارد البشرية ذي العدد )
 الرابعة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل بموجب كتاب عمادة الكلية/  كيمياء الطـيــف/ المرحلة

 م.22/9/2101( في 9/20/2926الموارد البشرية ذي العدد )
 .كيمياء الطـيــف/ المرحلة الرابعة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل 
 عة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل.كيمياء الـكــــم/ المرحلة الراب 
  الكيمياء الفيزياوية الُمتقّدمة لطلبة الماجستير في الكيمياء/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة

 (.2102/2109، 2103/2106، 2102/2103، 2100/2102الموصل لألعوام الدراسية )
 ة التحليلية لطلبة الماجستير في الكيمياء )الكورس التخّصصي في الكيمياء التحليلية(/ قسم الكيمياء الكيمياء الفيزياوي

 (.2103/2106، 2102/2103/ كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل للعامين الدراسيين )
  الكيمياء الفيزياويّة(/ قسم الكيمياء/ الكيمياء الحركيّة الُمتقّدمة لطلبة الماجستير في الكيمياء )الكورس التخّصصي في

 (.2103/2106، 2102/2103كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل للعامين الدراسيين )
  إستقراريّة األدوية لطالبة الماجستير في الكيمياء )فادية حكمت فاضل/ الكورس التخّصصي في الكيمياء

 (.2102/2103لعلوم الصرفة/ جامعة الموصل للعام الدراسي )الفيزياويّة(/ قسم الكيمياء/ كلية التربية ل
  إمتزاز المركبات الكيميائية لطلبة الماجستير في الكيمياء )الكورس التخّصصي في الكيمياء الفيزياويّة(/ قسم

 (.2103/2106، 2102/2103الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل للعامين الدراسيين )
 ء االختيارية / لطلبة الماجستير في الكيمياء )الكورس التخّصصي في الكيمياء الفيزياويّة(/ قسم الكيمياء/ كلية الكيميا

 (.2102/2109، 2103/2106، 2102/2103التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل لألعوام الدراسية )
 كورس التخّصصي في الكيمياء الفيزياويّة( / قسم التكتالت )الترابطات( الجزيئية / لطلبة الماجستير في الكيمياء )ال

، 2103/2106، 2102/2103الكيمياء / كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل للعامين الدراسيين )

2109/2121.) 
  /جامعة حركيّات المحاليل/ مرحلة الدكتوراه في الكيمياء/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم                  الصرفة

 (.2103/2106الموصل للعام الدراسي )
  كيمياء الـكــــم المتقّدمـــة/ مرحلة الدكتوراه في الكيمياء/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم   الصرفة /جامعة

 (.2103/2106الموصل للعام الدراسي )
  التربية للعلوم الصرفة/ جامعة لموصل الثرموداينميك اإلحصائي/ مرحلة الدكتوراه في الكيمياء/ قسم الكيمياء/ كلية

 (.2103/2106للعام الدراسي )
  الكيمياء الفيزياوية )الحــركـيّـة(/ المرحلة الثالثة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل، أثناء فترة

 ( في الموقع البديل لجامعة الموصل في كركوك.2105،2102،2109نزوحه )



 ية )الكهربائـيّـة (/ المرحلة الثالثة/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل، أثناء فترة الكيمياء الفيزياو

 ( في الموقع البديل لجامعة الموصل في كركوك.2105،2102،2109نزوحه )
 (/ قسم الكيمياء / كيمياء النانو/ مرحلة الدكتوراه في الكيمياء الفيزياوية )الكورس التخّصصي في الكيمياء الفيزياويّة

 (.2102/2109كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة ألموصل للعام الدراسي )
  استقرارية المعقدات/ مرحلة الدكتوراه في الكيمياء الفيزياوية/ قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم  الصرفة /جامعة

 (.2109/2121، 2102/2109الموصل للعام الدراسي )
 

 لبة الدراسات العليااإلشراف على ط
 6 الماجستير 
 2 الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
                            

No. Research Title Publisher 

1 

Statistical Study of Ionization for a Number of Oximes and 

Schiff Bases Theoretically by Using Molecular Modeling 

Programs. 

International Journal of Current 

Research in Biosciences and Plant 

Biology,(2017), Volume(4), 

Number(8), pp:30-41. 

2 
Determination of Stoichiometric ratios for the complexes 

derived from paracetamol, salicylic acid. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED RESEARCH AND 

TECHNOLOGY-(IJOART), 

(2017),VOLUME(6), ISSUE(10). 

3 

Kinetics study of adsorption for drugs: citric acid, 

amoxicillin trihydrate and paracetamol and for aromatic 

compounds: cinnamic acid, 4-hydroxybenzoic acid and 2,3-

dihydroxybenzaldehyde from their aqueous solutions on 

the surface of a type of the Iraqi clay. 

International Journal of Scientific and 

Engineering Research 

(IJSER),(2016), (accepted). 

4 
Study on association reactions for some phenolic Schiff 

base derived from benzoyl acetonitrile. 

Physical Chemistry An Indian 

Journal, (PCAIJ), (2014), 9(3),pp:92-

101. 

5 
سالسيليك تعيين نسب مكونات المعقدات المشتقة من دوائي الباراسيتامول وحامض ال

ن.وبعض اإليمينات األروماتية الهايدروكسيلية مع كاشف البارانايتروأنيلي  
J.Edu. and Sci.,(2014), (accepted). 

6 
 لبعض المركبات الفينولية المشتقة من بنزوايل أسيتونايترايل بقياس Kaتعيين قيم 

 التوصيلية الكهربائية.

J.Edu. and Sci.,(2013),26(4), pp:39-

54. 

7 

Study effect of Manganese Dioxide as adsorbent on the 

electrical conductivity and the dissociation degree for some 

simple amino acids. 

Tikrit J.Pur.Sci., (2012), (accepted). 



8 

 -٤،٢ة درجة ألحرارة على حركية تفاعالت أألصباغ ألناتجة من مفاعلدراسة تأثير 

ثنائي هايدروكسي بنزالدوگزيم -٢،٤-ثنائي هايدروكسي بنزالديهايد و سين وأنتي

ت .ألواهبة لأللكترونات مع كاشف ملح ألصوديوم لحامض ألسلفانيليك ألمؤزو  

J.Edu. and Sci.,(2012) ,25(2), pp:27-

43. 

9 

Kinetic study for some dyes formation from reaction of 2,4-

dihydroxy benzylidene aniline and meta and para 

substituents with diazotided sulphanilic sodium salt. 

11th International Conference on 

Chemistry and its Role in 

Development, ICCRD,11, Mansoura-

Sharm El-Sheikh,11-16 

April,2011;Accepted in a special 

issue of the "Mansoura Journal of 

Chemistry". 

10 

The influence of temperature on the stability constants 

values for some azo dyes formed by reactions of donor  

imines and the diazotized sulphanilic sodium salt. 

Phy. Chem.An Indian J., 

(2012),7(1),10. 

11 

ة من تفاعل حساب المتغّيرات ألحركّية لتنشيط تكّون أصباغ أآلزو أإليمينية ألُمشتق

م لحامض ثنائي هايدروكسي بنزيليدين أنيلين مع ملح ألصوديو-٢،٤-معوضات أورثو

 ألسلفانيليك ألُمؤزوت

J.Edu. and Sci.,(2011) ,24(2), pp:29-

44. 

12 

Thermodynamics study for some dyes formation from 

reactions of 2,4- dihydroxy benzylidene aniline and its meta 

and para substituents with diazotized sulphanilic sodium 

salt. 

 

The Fourth Scientific Conference of 

College of Education / Samarra / 

Iraq, (30-31 March 2011). 

13 

The influence of structure on the stability constant values 

for some dyes formation formed by reactions of imines and  

the  diazotized sulphanilic sodium salt. 

Iraqi Nat. Chem. ,(2011),42,165. 

14 

The influence of pH on the stability constants values of a  

dyes formed by reaction of imines with diazotized 

sulphanilic sodium salt. 

Nat. J. Chem. ,(2009),36,700-719. 

15 
ثنائي هايدروكسي بنزالديهايد  – ٢،  ٤تعيين الهييئات التركيبية المشتقة من 

 بالطرائق الكيميائية و الفيزيائية.
J.Edu. and Sci.,(2009) ,22(1),1. 

16 

 ٢،  ٤اعلة دراسة الظروف الُمثلى لبعض اصباغ االزو ايمين الفينولية الناتجة من مف

يليك المؤزوت ثنائي هايدروكسي بنزالديهايد و مشتقاته االيمينية مع حامض السلفان –

 بدوال حامضية مختلفة.

J.Edu. and Sci.,(2009), 22(2),1. 

17 

 - ٢،  ٤ دات االزوته وثوابت إستقرارها الناتجة من مفاعلةنسب مكّونات معقتعيين 

لفانيليك ثنائي هايدروكسي بنزالديهايد و مشتقاته االيمينية مع  كاشف حامض الس

.المؤزوت  

Tikrit J.Pur.Sci., (2008),13(3),118-

124. 

18 

The factors affecting on association of some carboxylic 

acids: Effect of solvent, isomerism ,conjugation process , 

and steric effect. 

J.Edu. and Sci., (2008), Vol.(21), 
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