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 الشهادات
 الحاصل عليها

 الجامعة المانحة السنة الشهادة

 الكيمياء في علوم بكالوريوس
 طالب. 92الترتيب: الرابع من

 جامعة الموصل / العراقكلية العلوم/ 2002

 ماجستير في الكيمياء 
 العضوية 

 جامعة الموصل / العراقكلية العلوم/ 2006

 صول على شهادة الدكتوراهللح 2020-2019القبول في الدراسات العليا للعام 

رسالة عنوان 
 الماجستير

 األستاذ بإشراف( تولوين سلفونانليد -"4 – اسيتيل -4عدد من السلفونانليدات المشتقة من تحضير )
من قبل  امتيازتقدير على  األطروحة وقد حصلت ،عبد الرزاق العراقي احمد محمدالمساعد الدكتور:

 .لمناقشة ا لجنة
 / جامعة الموصل. للبناتفي كلية التربية  20/3/2007 تاريخ التعيين

 اعد.ـدرس مسـم اللقب العلمـي

 .اءـم الكيميـل / كلية التربية للبنات / قسـة الموصـجامع العنوان الوظيفي

الخبرات 
 والنشاطات

 .عضو الهيئة التدريسية في كلية التربية للبنات / قسم الكيمياء

 معيين في العراق.عضو رابطة التدريسيين الجا

في كلية التربية العملي للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة  عضويةلمادة الكيمياء ال ألمختبريريس التد
وتدريس مادة الكيمياء العامة لطالبات المرحلة االولى لقسم علوم الحياة وايضا للبنات / قسم الكيمياء .

فضال عن االشراف على بحوث  ى لقسم علوم الحياةمختبر الكيمياء العامة لطالبات المرحلة االول
 .التخرج لطالبات المرحلة الرابعة لقسم الكيمياء في الكلية 

 مثل .المشكلة في كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل واإلداريةاللجان العلمية  بعضالعمل في 
جرد الكتب في التعليم  ولجنة ولجنة المواد الكيماوية في قسم الكيمياء لجنة التعليم المجاني -1

  .2008-2009لكلية التربية للبنات للعام  ولجنة تدقيق اعمال اللجنة االمتحانية  المجاني
لجنة التعليم المجاني ولجنة المسابقات اإلبداعية للطالبات ولجنة اإلسعافات األولية في قسم  -2

 .2012 -2011للعام  الكيمياء

 .2013- 2012للعام  في قسم الكيمياء يينلجنة قبول الطالبات ولجنة ملف التدريس -3

لجنة متايعة البحوث العلمية ولجنة االرشاد وبطاقات الطالبات ولجنة قبول الطالبات ولجنة  -4
 .2014- 2013للعام  في قسم الكيمياء ملف التدريسيين

لجنة االرشاد وبطاقات الطالبات ولجنة نأهيل المختبرات العلمية ولجنة المشاهدة والتطبيق  -5
- 2017للعام  في قسم الكيمياء ولجنة التدقيق للدفاتر االمتحانية طالبات المرحلة الرابعةل

2018.  

 . 2019- 2018للعام  في قسم الكيمياء جنة االمتحانيةالل -6



 المنشورات العلمية

" ملزمة الكيمياء العضوية العملي " والتي تم إقرارها كمنهج دراسي للتدريس  إعداد المشاركة في -1
في كلية التربية للبنات / الثانية / قسم الكيمياء  االولى و للمرحلةلمختبري لمادة الكيمياء العضوية ا

 م. 2008- 2007للعام الدراسي  جامعة الموصل
 
" ملزمة الكيمياء العضوية العملي " والتي تم إقرارها كمنهج دراسي للتدريس  إعدادالمشاركة في  -2

للبنات / جامعة   في كلية التربية / قسم الكيمياء  للمرحلة الثالثة عضوية الالمختبري لمادة الكيمياء 

 . 2009-2008للعام الدراسي  الموصل
 
" ملزمة الكيمياء العضوية العملي " والتي تم إقرارها كمنهج دراسي للتدريس تحديث المشاركة في  -3

جامعة  للبنات / في كلية التربية / قسم الكيمياء  للمرحلة الثانية العضوية لمادة الكيمياء   ألمختبري

 .2012-2011للعام الدراسي  الموصل
 
 
 

 البحوث

 
 (انيسيك -بعض المركبات غير المتجانسة خماسية الحلقة المشتقة من حامض البارا تحضير )-1

   مشترك مع د.محمد احمد العراقي ود. كوثر حسين النعيمي )قيد االنجاز(
 

المستل  (تولوين سلفونانليد–المركبات  الحلقية غير المتجانسة المشتقة من البارا بعض  تحضير )-2

 .3) 2013)10من رسالة الماجستير والمنشور في مجلة بغداد للعلوم مجلد
 
) تحضير عدد من مركبات البيريميدين الملتحمة الجديدة ( مشترك مع د. شيماء خزعل يونس -3

 .  2017/ 12شهر  99-92صفحة  1عدد 26مجلد  والمنشور في مجلة علوم الرافدين

 الدورات التدريبية

 التاريخ اسم الدورة

 2/4/2007 دورة صالحية التدريس

 27/3/2008-23 دورة سالمة اللغة العربية التاسعة

 5-2009/4/7 دورة طيف االمتصاص الذري

 7/3/2012-5 (-الثانية-دورة الحاسوب )كيفية التعامل مع االنترنت

 20/3/2012-19 دورة الدافعية في التعليم الجامعي

 5/4/2012-4 عالج وتصحيح األخطاء التي تؤدي إلى الم في أسفل الظهر

 26/9/2012-23 "الحج والعمرة "إرشاد السالك ألداء المناسك 

 13/1/2013-2 دورة طرائق التدريس لغرض الترقية العلمية

 31/1/2013-29 دورة البور بوينت

 25/3/2014-23 االنكليزية ةدورة تطويرية لتعليم اللغ

  3/4/2014-1 دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي

 11/1/2018-7 دورة كفاءة الحاسوب

 15/3/2018-11 دورة كفاءة اللغة االنكليزية

 10/5/2018-6 دورة كفاءة اللغة العربية

 18/4/2018 راسات امتحان كفاءة اللغة العربية للتقديم للد 



 15/1/2019-14 ادارة المنشآت البيطرية

 المؤتمرات 

 التاريخ المؤتمر

العلوم للبنات المنعقد في كلية  المؤتمر الوطني االول للكيمياء
 في جامعة بغداد.

 2012 / 12/ 20-19للفترة من 

مؤتمر الكيمياء  الثالث المنعقد في كلية العلوم قسم الكيمياء 
 ة الموصل في جامع

 25/10/2018-24للفترة من 

 الندوات

 التاريخ الندوة

 8/4/2018 بالرؤى المعاصرة للعلوم تسمو االمم لكلية التربية للبنات

 ةرسائل الى التعليم من وجهة نظر اكاديمي متميز لكلي
 التربية االساسية

23/4/2018 

 7/5/2018 ندوة االيدز لكلية الصيدلة

وصل امانة في اعناقنا جميعا لكلية علوم البيئة بيئة مدينة الم
 اناتها وتق

14/5/2018 

دور المفصليات في نقل االمراض الى االنسان والحيوان 
 لكلية الطب البيطري

5/11/2018 

 12/11/2018 الجلد مرأة الصحة لكلية طب نينوى

بحوث البيئة  زالموصل لمركالبيئي لمدينة نظرة على الواقع 
 ة على التلوث /جامعة الموصلوالسيطر

26/11/2018 

  

شكر ال كتب
من عمادة  تقديرالو

 كلية التربية للبنات
 

 التاريخ العدد

 9/3/2008 لجنة جرد التعليم المجاني لشكر عن اعما

 2008/ 8/4 شكر عن جهودنا في الكلية

 15/10/2008 شكر عن اعداد ملزمة الكيمياء العضوية العملي

 18/12/2008 اعمال المسابقة العلمية االولى لقسم الكيمياءشكر عن 

 27/1/2009 شكر عن اعداد ملزمة الكيمياء العضوية العملي

 26/5/2009 شكر عن اعمال لجنة التدقيق

 30/10/2011 شكر عن جهودنا في الندوة العلمية السادسة لكليتنا

  1/7/2013 شكر عن جهودنا في الكلية

 20/6/2018 مال لجنة التدقيقشكر عن اع

 7/10/2018 شكر عن اعمال اللجنة االرشادية

  18/12/2018 شكر عن اعمال لجنة المشاهدة والتطبيق

 19/12/2018 شكر عن تنظيم مختبر التشخيص العضوي

  

 


