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  الحالة االجتماعية : متزوجة

  الجامعة المستنصرية  –كلية العلوم  –تدريسية في قسم الكيمياء الحالة المهنية : 

  األختصاص العام : الكيمياء العامة 

  االختصاص الدقيق : كيمياء فيزياوية 

  

  الشهادات الدراسية :

  ٢٠٠٦عام  –كلية العلوم  –الجامعة المستنصرية  –بكالوريوس كيمياء: العراق 

  ٢٠١٢عام  –لية العلوم ك –لجامعة المستنصرية ا -العراق  –ماجستير كيمياء 

  

  مواقع التواصل 

 rasha_alshuuchi@yahoo.com البريد االلكتروني  -1

  ٠٧٧٠٦٤٠٩٨٩٠رقم الهاتف   -2
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5- hakirS-https://www.researchgate.net/profile/Rashaesearchgate R 

  

  الخبرة االكاديمية :

  التدريس في مختبر كيمياء التشخيص العضوي للمرحلة الرابعة 

  كيمياء التحليلية للمرحلة االولى التدريس في مختبر 

  التدريس في مختبر كيمياء التحليلية للمرحلة الثانية 

  التدريس في مختبر كيمياء الحياتية  للمرحلة الثالثة 

  التدريس في مختبر كيمياء الفيزياوية للمرحلة الثانية



  التدريس في مختبر كيمياء الفيزياوية للمرحلة الثالثة 

  االشراف على بحوث مشاريع التخرج لطالب المرحلة الرابعة 

  

  :  االنتساب المهني او الجمعيات

  2016عضو في لجنة ضمان الجودة لسنة 

  2021-2020,2020-2019 ,2019-2018ألعوام  عضو لجنة النتاجات العلمية

 2020-2019لسنة لجنة التقييم في عضو مؤقت 

   2020-2019عضو في لجنة االعالم 

  

My  C.V 

Name: Rasha Shakir Mahmood 

Births: August 22 1984 

Marital status: married 

Professional status: Teaching in the Department of Chemistry - College of Science - Al-
Mustansiriya University 

General specialty: General chemistry 

Detailed specialty: physical chemistry 

 

:Academic certificates 

gradguated of Chemistry: Iraq - Al-Mustansiriya University - College of Science - 2006 

Master of Chemistry - Iraq - Al-Mustansiriya University - College of Science - 2012 

 

Sites-WebCommunication  

 rasha_alshuuchi@yahoo.comEmail:  

Phone number:  07706409890 
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Orcid id 
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:Academic Experience 

Teaching in the laboratory of organic diagnostic chemistry for the fourth stage 

Teaching in an analytical chemistry laboratory for the first stage 

Teaching in an analytical chemistry laboratory for the second stage 

Teaching in the biological chemistry laboratory for the third stage 

Teaching in a physical chemistry laboratory for the second stage 

Teaching in a physical chemistry laboratory for the third stage 

Supervising the research of graduation projects for students of the fourth stage 

 

:Professional affiliation or associations 

Member of the Quality Assurance Committee for the year 2016 

Member of the Scientific Outcomes Committee for the years 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

Temporary member of the evaluation committee for the year 2019-2020 

 

  

  


