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أوالً  :الوؤهالث العلويت .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالورٌوس

بغداد

العلوم

1992

الماجستٌر

بغداد

العلوم

1998

الدكتوراه

جامعة كاردف\ وٌلز

المملكة المتحدة\ Cardiff school
of chemistry

2013

ثانيا ً  :التذسيس الجاهعي .
ت

الجهة (الوعهد  /الكلية)

1

كلٌة العلوم

الجاهعة

الفترة هن  -الى

جامعة بغداد

 - 1992االن

ثالثا ً :الوؤتوشاث والنذواث العلويت التي شاسك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

ورشه برعاٌة الجمعٌة الملكٌة للكٌمٌاء

2010
2011
2012

( بحث  /بوستر

وٌلز\ المملكة المتحدة القاء سٌمنار
وٌلز\ المملكة المتحدة المشاركة ببوستر
ببوستر
وٌلز\ المملكة المتحدة المشاركة
حضور)

4
5

المؤتمر الحادي عشر لجامعة كاردف

منتدى مجامٌع الباٌولوجً

2012
2012

وٌلز\ المملكة المتحدة القاء سٌمنار
المشاركة ببوستر
لٌستر  /انكلترا

6

ملتقى جنوب-غرب عضوٌة

2012

وٌلز\ المملكة المتحدة المشاركة ببوستر

7

قسم الكٌمٌاء \ جامعة كاردف

3122

جامعة كاردف\ المملكة المشاركة بورشة

1
2
3

مؤتمر الربٌع السنوي
ندوة الباٌولوجً

المتحدة

)السالمة واالمن
الكٌمٌائً) Safety
induction

8
9
01

مؤتمر الباٌولوجً /علوم بنات /بغداد

المؤتمر السنوي الثالث للعلوم بنات
المؤتمر العلمً الثالث لطلبة الدراسات

3126

العراق \علوم

3127

العراق\ علوم بنات

3127

العراق\ جامعة النهرٌن

المشاركة
المشاركة ببحث
مشاركة

العلٌا\ جامعة النهرٌن

رابعا  :األنشطة العلمٌة االخرى
داخل الكلٌة

خارج الكلٌة

 -2تقدٌم سمنار خاص بمشروع اطروحة
العلوم
/3125/كلٌة
الدكتوراه
/جامعة بغداد

 -2تقدٌم محاضرة " مهارات فً فن
القاء المحاضرات " /مركز التعلٌم
المستمر /علوم بنات /جامعة
بغداد3126/

 -3تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة للطالب

 -4دورة ""GOOGLE SCHOLAR
مركز التطوٌر والتدرٌب / 3127/جامعة
بغداد

الدراسات العلٌا (الماجستٌر
والدكتوراة)
-4مناقشة اطروحة طالب ماجستٌر

 -5دورة الجودة نظام " ISO 9001: 4800
جامعة بغداد /التطوٌر والتدرٌب3127/

-5تقٌٌم اطارٌح ماجستٌر ودكتوراة لغوٌا
 -6تقٌٌم اطروحة ماجستٌر علمٌا
 -7مشاركة فً تصحٌح دفاتر امتحان
الكفاءة لالمتحانات التنافسٌة للمتقدمٌن
للدراسات العلٌا
 -7تدرٌس الكٌمٌاء العضوٌة للمرحلة
الثانٌة للدراسة الصباحٌة والمسائٌة

 -8تدرٌس مادة اللغة االنكلٌزٌة للمرحلة
االولى الصباحً والمسائً
 -9االشراف على طالب ماجستٌر
-21

االشراف على طالب مشروع

بحث للمرحلة الرابعة
-22

احد اعضاء لجنة استالل

ترقٌة علمٌة
-23

الحصول على ترقٌة علمٌة

من مدرس الى استاذ مساعد
-24

احد اعضاء اللجنة االمتحانٌة

قسن الكيوياء\كلية العلوم\جاهعة بغداد

-6دورة االرشاد التربوي والنفسً\ التعلٌم المستمر
 -7دورة مهارات فن القٌادة\ التعلٌم المستمر

 المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر:خامسا
. التعلٌم
السنة
2006

محل النشر

أسم البحث

بغذاد/ ’ هجلت (ام سلوى) للعلىمPreparation of New Schiff Bases from Poly

ت
2

[Ester Acryloyl Chloride

2006

 هجله الوستنصشيت للعلىم الصشفتSynthesis of Poly [N-Substituted Acrylamide ]

3

from Polyacryloyl Chloride with Different

2013

Amines
 امرٌكا/ ’ مجلة الكٌمٌاء الحٌاتٌةMechanistic Insights from the Binding of

4

Substrate and Carbocation Intermediate
Analogues to Aristolochene Synthase

1999
3127
3127

 الوجلت العشاقيت للكيوياءPreparation of New Mannich bases from
Derivatives Imidazo (1,2- A) Pyridine

امرٌكا/مجلة الكٌمٌاء الحٌاتٌة

 مجلة الكٌمٌاء والتكنولوجٌاSynthesis, Characterization and Antimicrobial
اوكرانٌا/ الكٌمٌائٌة

3126

Probing the Role of Active Site Water in the
Sesquiterpene Cyclization Reaction Catalyzed
by Aristolochene Synthase

مجلة جامعة النهرٌن للعلوم

Activity of New Nucleoside Analogues From
Benzotriazole
Synthesis of Polyacrylamides from Derivatives 2Aminobenzothiazole
and
also
Preparation
of
Dibutylphthalate as a Plasticizer to Estimate

5
6
7
7

Plasticization Behaviour for Prepared Polymers

3126

المجلة العراقٌة
جامعة بغداد/للعلوم

New Imidazo[2,1-b]naphtha[2,1-d][1,3]thiazole
Derivatives: Synthesis, Antimicrobial and
Antifungal Activity

8
9
21

