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 :الدراسية الشهادات

 

 بغدادجامعة  –قسم الكيمياء  – ... من كلية التربية بن الهيثم2004 مياء البوليمرات(الكيمياء )كي شهادة الماجستير في 

 بغدادجامعة  –قسم الكيمياء  – ... من كلية التربية بن الهيثم  2000ي الكيمياء عام شهادة البكالوريوس ف 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 لتعليم العالي ورئيس الجامعة وعمادة الكلية حصلت على عدد من كتب الشكر والتقدير من قبل وزير ا 
 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

  شاركت في عدة مؤتمرات داخل القطر 

  
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 مختبر الكيمياء العضوية المرحلة الثانية

 مختبر الكيمياء العامة المرحلة األولى / قسم علوم الحياة 
 كيمياء البترو والبوليمر المرحلة الرابعةمختبر 

 

 

 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

  ولجنة جرد ولجنة الغيابات ولجنة التعليم المستمر ولجنة السالمة المهنية  منها لجنة المشتريات في قسم الكيمياء فرعية  شاركت في عدة لجان

 المكتبة ولجنة جرد المواد الكيميائية 

 لجنة صيانة المباني في كلية العلوم  رئيس 

  رئيس لجنة المشتريات في كلية العلوم 

 رئيس لجنة مطابقة المواصفات في كلية العلوم 

  رئيس لجنة ضبط االسعار 

        
 

 المنشورات العلمية

 

  منها منشورة في مؤتمرات علمية  بحوث قسم  7لدي 

 عالمية نشر دار في ككتاب الماجستير رسالة نشر تم:   كتب مؤلفة  

 مقاالت 

 فصول. 
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Al-Mustansiriya University - College of Science - Department of Chemistry - 

Mobile:07902702640 

Email: emadmalek@uomustansiriyah.edu.iq 

Introductory summary: 

 Teaching in the Department of Chemistry, College of Science, Al-Mustansiriya University. 

 

 

Academic certificates: 

 

• Master's degree in Chemistry (Polymer Chemistry) 2004... from the College of Education Ibn Al-Haitham - 

Department of Chemistry - University of Baghdad 

• Bachelor's degree in Chemistry in 2000 ... from the College of Education Ibn Al-Haytham - Department of Chemistry 

- University of Baghdad 

 

Academic Awards and Honors 

 

• I received a number of letters of thanks and appreciation from the Minister of Higher Education, the President of 

the University and the Dean of the College 

 

Academic and Teaching Experience: 

 

• Participated in several conferences inside the country 

• 

 

 



 

Courses Taught: 

Undergraduate studies Postgraduate studies 

Organic Chemistry Phase II Laboratory 

General Chemistry Laboratory Phase I / Department of Life Sciences 

Petro-polymer Chemistry Laboratory Phase IV 

 

Professional affiliation or associations: 

 

• Participated in several sub-committees, including the Procurement Committee in the Chemistry Department, the 

Absences Committee, the Continuing Education Committee, the Occupational Safety Committee, the Library 

Inventory Committee, and the Chemical Materials Inventory Committee 

• Chairman of the Building Maintenance Committee in the College of Science 

• Head of the Procurement Committee in the College of Science 

• Head of the Standardization Conformity Committee at the College of Science 

• Chairman of the Price Control Committee 

        

 

Scientific Publications 

 

• I have 7 research papers, some of which have been published in scientific conferences 

• Authored books: The master's thesis has been published as a book in an international publishing house 

• Articles 

• Chapters. 

Skills development: 

 

• Certifications.Conferences.Workshops. 

 

 


