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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 جامعة /ةفعموم الصر  ةالتربي ةكمي الكيمياء العضوية ٧٠٠٢ دكتوراه
 الموصل/العراق

 كمية التربية عموم الصرفة/جامعة  طرائق تدريس الكيمياء العضويو ٧٠٠٧ ماجستير
 /العراقالموصل

 التربية عموم الصرفة/جامعو  كمية الكيمياء ٣٩٩١ بكالوريوس
 /العراقالموصل

 

 األلقاب العممية
 ٨/٢/٧٠٠٧/    مدرس مساعد          تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 ٣٧/٤/٧٠٠٢/  مدرس          تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 ٧٢/5/٧٠٣٤استاذ مساعد /        تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 جامعة الموصل عموم الصرفة/ /كمية التربية  مكان العمل 0101 – ٧٠٠٧ /تدريسيالمنصب 
  بكموريوس /الخبرة

 قانون
 التربية عموم الصرفة/جامعة الموصل/كمية    مكان العمل 0٠٣٩ – ٧٠٣١

 

 األنشطة التدريسية
        /ماجستير/الكيمياء/تربيو عموم صرفة تكاثفات وتفاعالت مسماةالمادة،المرحمة،القسم،الكمية/ 
 ساسيةالالمادة،المرحمة،القسم،الكمية/        تشخيص عضوي/المرحمة الثالثة /قسم الكيمياء/تربيو ا 
          /الكيمياء/تربية االساسيةكيمياء عضوية /مرحمة ثالثةالمادة،المرحمة،القسم،الكمية/ 
 كيمياء/تربية عموم صرفوالمرحمة االولى/كيمياء عضوية/       ميةالمادة، المرحمة، القسم، الك/ 
 تربية اساسية/         كيمياء عضوية/مرحمة الثانية/عموم حياة المادة،المرحمة،القسم،الكمية/ 
 كيمياء عضوية/المرحمة الثالثة/كيمياء/تربيو عموم صرفو/  المادة، المرحمة، القسم، الكمية 

 

 العميااإلشراف عمى طمبة الدراسات 



 ٣   عدد الطالب الماجستير 
 ٣  عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 ٦/٧٠٣٨ة/نولين غير المتجانسحث/ تحضير عدد من معوضات الكويب 
  المشتقة من حامض السيناميك و معوضاتو ايازول و االوكسادايازولتحضير بعض مركبات الثاياد/بحث 

/٤/٧٠٣٨ 
 /بحثprepareation and study of some dichalcones and their derivatives / 10/6/2013 
 / ٧٠٣٧/ ازولينات و االيزو اوكسازولينات()الباير  تحضير بعض المركبات الحمقية غير المتجانسة الخماسيةبحث 
 ٧٠٣٠ة المعامالت االلكترونية /الطبيعة القانوني بحث/•
 ٧٠٠٩تشغيل المولدات الكيربائية الخاصة / بحث / االثار القانونية اللية •
ة ومعوضاتيا من احد المشتقات النفطية نيل الفا ، بيتا_غير المشبعبعض مركبات الكاربو  بحث / تحضير ودراسة• 
/٧٠٠٨ 
 ٧٠٠٨الحمقية غير المتجانسة من الجالكونات /بحث / تحضير ودراسة بعض المركبات  •

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  كتاب 
  كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 السنةكمية التربية جامعة الموصلو القاء بحث / لجنة التحضيرية، لمكيمياء االول ؤتمر العمميالم ،  

٣٦/٣٠/٧٠٠٨_٣٢ 
 م جامعة تكريتالقاء بحث /كمية العمو  ، مكان االنعقادالبحث العممي في تطور المجتمع العممي االول دور مؤتمر ،

 ١٠/٩/٧٠٠٩_٧٩/ السنة
 ٧٩/٣٠/٧٠٣٠_٧٦/كمية العموم جامعة حمب /   السوري الثالث عشر الدولي / القاء البحث المؤتمر الكيمياوي 
 كمية الحقوق جامعة الموصل /ئة /الواقع و االفاق   / القاء البحث الحماية القانونية لمبي المؤتمر العممي الثاني/ 



٧٦/١/٧٠٠٩_٧٢ 
 االلكترونية الحاسبة مركز/٧٠٠٧/ بمحاسوب تاىيمية دورة 
 ٧٢/٦/٧٠٠٩-٣٤(/٣٢٣) تدريس طرائق دورة 
 تدريس طرائق تطوير مركز/ الموصل جامعة 
 ٣٨/٧٧/٧/٧٠٣٨ من لمفترة الموصل جامعة االداب كمية العربية المغة قسم اقاميا عربية لغة دورة 
 ءالكيميا قسم الصرفة لمعموم التربية كمية ٧٠٣٩ /٣٣  /٣٩_٣٢ من لمفترة الحسابية الكيمياء برامجيات دورة 
 
 الواقع و االفاق     / القاء بحث كمية الحقوق  المؤتمر العممي الثالث تشريعات القانونية والنظم المعموماتية/

 ٤/٧٠٣٠/ ٧٣_ ٧٠جامعة الموصل  / 
 / ٨/٦/٧٠٣١_٦المؤتمر العممي السنوي السادس ) الدولي الثاني ( / القاء بحث كمية التربية االساسية 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 ٧٠٣٩ /٢/ ٧٧الى٧٣ من لمفترة  العممي البحث في االستالل معايير بعنوان عمل ورشة/الدورات التطويرية 
 ٣١/٣٧/٧٠٣٨ في بيا والنيوض التعميمية العممية ارساء في القانوني العمل دور عمل ورشة 
 المقامة٢/٤/٧٠٣٩ في المجتمعي الدولي واالسعاف االحمر واليالل االحمر لمصميب الدولية الحركة معنونة ندوة 

 الموصل جامعة الصرفة لمعموم التربية كمية عمادة في
 التعميم وحدة قبل مت المقامة ٢/١/٧٠٣٨ في الحياة عمى واثره الموصل مدينة في البيئي التموث بعنوان ندوة 

 الموصل جامعة االساسية التربية كمية في المستمر
 جامعة االساسية النربية كمية العموم قسم ٣٢/٣٧/٧٠٣٨ المستقبل في الحاضر الشمسية الطاقة بعنوان ندوة 

 الموصل
 التربية كمية الحياة عموم قسم ٣٢/٤/٧٠٣٩ في الحياة عموم مجال في المستقبمية االفاق بعنوان عممية ندوة 

 الموصل جامعة الصرفة لمعموم
 بعنوان ندوةsafety &security laboratories first الدورات التأىيمية الموصل جامعة ٧٠/٣٣/٧٠٣٩ في 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 



 كتاب شكر وتقدير ٣٦وعددىم  كتب الشكر والتقدير 
 
 
 


