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 :الدراسية الشهادات

 

الجامعة المستنصرية–ماجستير علوم كيمياء االعضوية   

الجامعة المستنصرية–علوم كيمياء  بكالوريوس  

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 عدد من كتب الشكر من وزير التعليم العالي 

  كتب شكر رئيس الجامعة المستنصريةعدد من 

  كتب شكر السيدعميد كلية العلومعدد من 

 

 :يةاألكاديمية والتدريسالخبرة 

 

 شرون سنةخمسة وعالوقاية واالمان في المختبرات لفترة  ورعاية تدريس التجارب المختبرية وخزن المواد الكيميائية في المختبر 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 باحي()الص الثانية عضوية العملي للمرحلةالمادة الكيمياء ال

  للكورسين االول والثاني

 

 

 والمهام المسؤوليات

 

 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة 

 اضافة الى العمل على  وللجامعات االخرى الكيمياء في الجامعة المستنصرية المغناطيسية لمنتسبي قسم جهاز قياس الحساسية  عن المسؤولة

و عضوة في لجنة جودة المختبرات تحديدا عن مختبر الكيمياء الالعضوية العملي للدراسة  لجان متعددة مكلفة من قبل رئاسة القسم

 االولية
 

 المنشورات العلمية

 

  الرصينة في مجالت عالمية والباقي في مختلف المجالت العراقيةمنها  11بحثا في مجالت مختلفة  22تم نشر 

  باللغة العربية ثم تحديثها باللغة االنكليزية واقرت كمنهج من قبل رئاسة  للمرحلة الثانية.العملي للكورسين االول والثاني الالعضويةملزمة الكيمياء

 القسم لطلبة المرحلة الثانية

 تطوير المهارات:

 

 وكذالك عمادة كلية العلوم في رئاسة الجامعة وحدة التعليم المستمرمن قبل التي تم اعدادها ورشات عمل وندوات عدد كبير من  المشاركة في 

  مختلف الجامعات العراقيةمؤتمرات منعقدة في  عشرةالمشاركة في  

 الحاسوب دورات في والمشاركه التدريس طرائق دورة في المشاركة 
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SUMMARY:- 

 

Teacher in the Department of Chemistry - Bachelor of Chemistry 1989, Master of Inorganic Chemistry 2009 

 

ACADEMIC CERTIFICATES:-   
 

Master of Science – Inorganic chemistry - Al-Mustansiriya University 

Bachelor of Science of Chemistry - Al-Mustansiriya University 

 

Academic Awards and Honors -:  
   - A number of gratitude books from minster of higher education 

  - A number of gratitude books from minster of university of mustansiriyah 

  - A number of gratitude books from provost collage of science 

Academic and Teaching Experience: 
 Teaching laboratory experiments, storing chemicals in the laboratory, and taking care of prevention and safety in 

laboratories for a period of twenty-five years 

Courses Taught: Practical inorganic chemistry for the second stage for the first and second courses 

Responsibilities and tasks -:  

- Supervising the graduation researches of the fourth stage students 

 

-Responsible for measuring the magnetic sensitivity of the department's employees and other universities, in addition to 

working on multiple committees assigned by the department's presidency and a member of the Laboratory Quality 

Committee, specifically about the practical inorganic chemistry laboratory for the initial study. 

 

Scientific Publications -:  

-22 papers have been published in international journals and the rest are in various Iraqi journals 

 

The lectures of practical inorganic chemistry for the first and second courses for the second stage in Arabic and then-  

updated in English and approved as a curriculum by the department chair for second stage students  

 

Skills development:- 

-Participation in a large number of workshops and seminars that were prepared by the Continuing Education Unit 

at the Presidency of the University, as well as the Deanship of the College of Science 

  

Participation in ten conferences held in various Iraqi universities- 

 

Participation in the teaching methods course and participation in computer courses- 
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