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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 دكتوراه - - - 
 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة  كيمياء فيزياوية 2010 ماجستير
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 الخبرات العممية واإلدارية
 ال يوجد المنصب  
  مختبرات الكيمياء في كمية التربية 2020 – 2010 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 )كمية التربية لمعموم الصرفة، قسم الكيمياء الثانيةالمرحمة ، كيمياء فيزياوية )عممي 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 ال يوجد الماجستير 
 ال يوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 influence of Temperatures and Thermodynamic Parameters on pKa Values for Some Acids and Basic Imines 

Derived 3-Acetyl and 4-Acetyl Pyridines,2013. 

 comparison of pKa values for some phenols imines derived from 3-acetyl and 4-acetyl pyridines,3102 

  مقارنة قيمpka  3103اسيتايل باستخدام القطب الزجاجي،  -4استيايل و-2لالوكزيمات سين وانتي المشتقة من بريدينات. 

 Influence of different of ethanol percentages on pKa values for some imines derived from 3-acetyl and 4-acetyl 
pyridines ,2012 

  3103، اسيتايل بالطريقة الفيزيائية والكيميائية-4اسيتايل و -2تعيين الهيئات التركيبية لبعض االيمينات المشتقة من بريدينات 

 New Complexes of Co with Benzilbis (semicarbazone)& Amino Acids, 2007. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 الكتب المؤلفة
 ال يوجد 

 العممية والندوات المؤتمرات
  /2013المؤتمر العممي الثاني في كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل. 
  /2002المؤتمر العممي االول في كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل. 
  /2012ندوة في كمية التربية األساسية قسم العموم العامة/ جامعة الموصل . 

 ممية األخرىالنشاطات الع
 الدورات التطويرية 
  دورة تدريبية لنظامWindows  وبرنامجMicrosoft Word  المقامة في كمية التربية لمعموم الصرفة، قسم

 الحاسبات/ جامعة الموصل.
 بالتعاون مع دائرة صحة  دورة عممية في معالجة النفايات الطبية والكيميائية المقامة في كمية التربية لمعموم الصرفة

 .نينوى/ معهد الصحة العالي
 قسم الكيمياء/ جامعة دورة عممية في برمجيات الكيمياء الحسابية المقامة في كمية التربية لمعموم الصرفة ،

 الموصل.
 .المشاركة في دورة كفاءة المغة اإلنكميزية المقامة في كمية التربية لمعموم االنسانية/ جامعة الموصل 
 اركة في دورة كفاءة الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة الموصل.المش 
 .المشاركة في دورة سالمة المغة العربية المقامة في كمية اآلداب/ جامعة الموصل 
 الدورات التأهيمية 

 Chemical Safety and Security Officer Training Established in the Center for 
Continuing Education / University of Mosul. 

 عضوية الجمعيات
 ال يوجد 

 كتب الشكر
 2012 المحترم، من السيد رئيس جامعة الموصل. 
  2012 المحترم،من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة. 
 2020 المحترم، من السيد مدير عام دائرة صحة نينوى. 

 
 
 


