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 0226-0224 جامعة دٌالى   تدرٌسً  -1

    

    

    

    

    

 

  

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  0222-0224 /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةجامعة دٌالى 2

0    

2    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0222-0224 العضوٌة الكٌمٌاء كلٌة التربٌة دٌالى -2

 0222-0222 التشخٌص العضوي الكٌمٌاء كلٌة التربٌة دٌالى 0

      

      

      

      

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاواضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .التٌشاركفٌهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 0222 حضور  كلٌة العلوم /جامعة دٌالى مؤتمر كلٌة العلوم الثانً -2

     

     

     

 

 

 



 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

السالمة واالمن  -2
فً  الكٌمٌائً

 المختبرات

الجامعة 
 التكنولوجٌة

0222 

كٌفٌة التعامل مع  -0
المواد المشعة 

المرافقة الستخراج 
 النفط

الجامعة 
المستنصرٌة/كلٌة 

 العلوم

0222 

    

    

 

 . أوتطوٌرالتعلٌم المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة كلٌة العلوم  -2
 /جامعة دٌالى

 Photo العراق
stabilization of 

PVC films by 
using some 
novel tetra 

Schiff's bases 
derived 

from1,2,4,5-
tetra-[5-amino-

1,3,4-
thiadiazole-2-
yl]-benzene 

 

7(1) 0222 

مجلة كلٌة العلوم  -0
 /جامعة دٌالى
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 -2,4فنيل
ايميدازوليدين دايون 

الجديده والتي حضرت 
 مانخ بطريقة تفاعل

6(4) 0222 

مجلة كلٌة العلوم  -2
 للبنات/ جامعة بغداد

 , Synthesis العراق
Spectroscopic  

and 

9(3) 0220 



Antibacterial 
Studies of    

Zinc(II) 
Complexes 

Derived from 
Salicylaldehyde, 

Leucylalanine  
and 

Glycylglycine      

                  

مجلة القادسٌة  -4
 الطبٌة/جامعة القادسٌة

 and العراق
Characterization 
of Copper (II ) , 

Zinc (II ) , Cobalt 
 (II) and Nickel 
(II ) complexes 
Derived from     

                              
      2-Hydroxy-1-
naphthaldehyde 
and  DL- glycyl-
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 0220 قبول نشر

5 Inorganica 
Chimica 

Acta 

  برٌطانٌا
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complexes of a 
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and 
spectroscopic 

characterisation 
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 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات عضوٌةالهٌئات -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب /دولٌة محلٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

ٌن ٌرابطة التدرٌس 
 الجامعٌٌن

  ما زال 0222 محلٌة

      

      

      

 

 

 

 



 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

كتاب تقدٌرة/ 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  جهود مبذولة  -2
 الصرفة

 0222 

 0220  =    كتاب شكر جهود مبذولة -0

 0220  = كتاب شكر جهود مبذولة  -2

 0222  = كتاب شكر جهود مبذولة -4

 0222  = كتاب شكر جهود مبذولة -5

 

 

 التالٌف والترجمة -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة )اللغة االم ( ---2

 االنكلٌزٌة -0

2-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

2... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

2. . 

0.  

 (CDعلى قرص )نسخة نسخة ورقٌة ومالحظة/ ٌتم تسلٌم  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم
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