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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 جامعة الصرفةالتربية لمعموم  كمية الكيمياء العضوية 2012 دكتوراه ، 
 العراق،  الموصل

 جامعة  الصرفةالتربية لمعموم  كمية الكيمياء العضوية 2002 ماجستير ،
 العراق، الموصل

 جامعة  التربية لمعموم الصرفة كمية الكيمياء 1111 بكالوريوس ،
 العراق، الموصل

 

 األلقاب العممية
 ٧٤/٨/٢٧٧٢ مدرس مساعد 
 ٢/٥/٢٧٧٧تاريخ األمر اإلداري  ٧٩/٧٧/٢٧٧٦تاريخ االستحقاق  مدرس 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 العممية واإلداريةالخبرات 
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب 
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
  التربية لمعموم الصرفة ، الكميةالكيمياء ، القسمالثالثة ، المرحمةالكيمياء العضوية 
 الصرفة التربية لمعموم  الكمية الكيمياء،  القسم ، االولى المرحمةالكيمياء العضوية العممي  المادة 
  قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفة العممي المرحمة الثانيةالكيمياء العضوية، 
  كمية التربية لمعموم الصرفةالكيمياء العضوية العممي المرحمة الثالثة ،قسم الكيمياء 
 كمية التربية لمعموم الصرفة ،قسم الكيمياء المرحمة الرابعة العممي التشخيص العضوي  مادة، 
  قسم الكيمياء كمية التربية لمعموم الصرفةاالختياري/عضوية المرحمة الرابعة مادة، 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 



 عدد الطالب الدكتوراه 
 

 البحوث المنشورة
 ٢٧٧٩ لمعموم تكريت مجمة 1بحث 
  ٢٧٧٩لمعموممجمة تكريت 2بحث 
  ٢٧٧٧مجمة التربية والعمم  ٣بحث 
 ٢٧٧٦مجمة التربية والعمم  ٤بحث 
  ٢٧٧٦المجمة القطرية الكيمياء  ٥بحث 
 ٢٧٧٤الرافدين لمعموم مجمة  ٦بحث 
 ٢٧٧٣مجمة التربية والعمم   ٧بحث 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
  جامعة  /العراقيين/مركز التطوير االستراتيجي األكاديمي/نقابة األكاديميين الدولي األول المؤتمر العممي

 ٢٧٧٩/دىوك
  ٢٧٧٣جامعة الموصل /لمعموم الصرفة / في كمية التربية  العممي الثاني لمكيمياءالمؤتمر 
  ٢٧٧٨العممي األول لمكيمياء /كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل/المؤتمر 
 ٢٧٧٩كمية ىندسة النفط والتعدين /األمن والسالمة العامة في المختبرات/ندوة  في حضور  مشاركة 
  ٢٧٧٩/كمية التربية لمعموم الصرفة /ندوة مركز التعميم المستمر حضور 
  ٢٧٧٨المعيد التقني/ تدوير النفايات وأثرىا االقتصادي والبيئي/مشاركة في ندوة 
 /٢٧٧٨كمية التربية األساسية/مشاركة في ندوة الطاقة الشمسية الحاضر والمستقبل 
 /٢٧٧٨مشاركة ندوة التحديات البيئية وآثارىا في المنظور اإلسالمي/كمية التربية األساسية 
  ٢٧٧٨جامعة الموصل /بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث/مشاركة ندوة في مركز 



 ٢٧٧٨/المعيد التقني/مشاركة في ندوة قسم تقنيات اإلنتاج الحيوانى 
  ٢٧٧٨/مشاركة ندوة في الجامعة التقنية الشمالية 
 /٢٧٧٨مشاركة في ندوة التربية األساسية 
  ٢٧٧٨مشاركة في ندوة التربية األساسية 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 ٢٧٢٧//قسم الحاسبات التربية لمعموم الصرفة/كمية دورة تقنيات العمل االكاديمي  التطويرية : الدورات 
  ٢٧٧٩/دائرةصحة نينوى/معيد الصحة العالي/ة معالجة النفايات الطبية دور 
  ٢٧٧٩/كمية التربية لمعموم الصرفة/آلية تقييم األداء الكترونيا في الكميات دورة  
 / ٢٧٧٨كمية العموم /قسم الفيزياء الحياتية /جامعة الموصل/دورة السالمة واألمن الكيميائي  
  ٢٧٧٩/كمية التربية األساسية/وحدة التعميم المستمر /حضور ورشة عمل 
  ٢٧٧٨لمعموم الصرفة//كمية التربية حضور ورشة عمل 
  ٢٧٧٨عمى تداول المواد الكيماوية والبايولوجية /حضور ورشة عمل /جامعة الموصل /شعبة السيطرة 

 
 
 الدورات التأىيمية 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 ٢٧٧٨/عضو لجنة امتحانية/من رئيس الجامعة  شكر وتقدير 
  ٢٧٧٨-٢٧٧٧/امتحانيةالكمية /عضو لجنة  عميدشكر وتقدير من 
  ٢٧٧٣-٢٧٧٢امتحانية/وتقدير من عميد الكمية/عضو لجنة شكر 
  ٢٧٧٣المؤتمر الكيميائي الثاني/عضو لجنة استقبال من عميد الكمية /شكر و تقدير 
  ٢٧٧٩-٢٧٧٨خارج المدينة /من عميد الكمية /إشراف تطبيق عمى طالب مرحمة رابعة  شكر وتقدير 
  ٢٧٢٧دائرة صحة نينوى/دورة معالجة النفايات الطبية/شكر وتقدير من مدير عام صحة نينوى /محاضرة في 

 
 



 


