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 ـــــــــــ                                عىىان اطزوحت الذلتىراه :

 



  -الىظائف التي شغلها :

 الى -الفترة مً   العملمهان  الىظيفت  ث

حامعت دًالى / مليت التربيت للعلىم  مذرص مطاعذ 1

 الصزفت / قطم النيمياء 

 لغاًت الان 1/2/2018

    

 

 الجامعاث او املعاهذ التي درص فيها

الجهت ) الجامعت / الهليت /  ث

 املعهذ(

 مالحظاث الى  –الفترة مً 

حامعت دًالى / مليت التربيت للعىم  1

 الصزفت / قطم النيمياء

  لغاًت الان  1/2/2018

    

 

 املىاضيع التي قام بتطىيزها او ضاهم في جطىيزها 

الطىت  املادة القطم  الهليت  الجامعت ث

 الذراضيت

      

      

 / الًىحذ  و اطاريح الذلتىراه الشزاف على رضائل املاحطتير 

عىىان  القطم  الهليت  الجامعت ث

او الزضالت 

 الاطزوحت

الطىت 

 الذراضيت

      

      



  املؤجمزاث و الىذواث العلميت التي شارك فيها 

 الطىت   هىع املشارلت  مهان الاوعقاد   العىىان  ث

 بحث علمي  حامعت بابل مؤجمز  1

Synthesis of Precursors for 

substituted O-Iodoxybenzoic 

acid 

2020 

هذوة  2

 علميت

مليت التربيت  /حامعت دًالى  

قطم /للعلىم الصزفت 

 النيمياء

 في هذوة محاضز      

 ( مزلباث اليىد مفزطت التهافؤ )

2019 

هذوة  3

 علميت

مليت التربيت  /حامعت دًالى 

قطم /للعلىم الصزفت 

 النيمياء

 في هذوة محاضز       

مزلباث اليىد مفزطت التهافؤ : )

 جحضير مشتق الفلىر هيذرولس ي

 )ميثان

2019 

 هذوة 4

 علميت 

 مليت التربيت /حامعت دًالى 

قطم /للعلىم الصزفت  

 النيمياء

 في هذوة  محاضز     

ليفيت التعامل مع املىاد )

 )املتطزبت ليميائيا 

2021 

 هذوة 5

 علميت

 مليت التربيت /حامعت دًالى 

قطم /للعلىم الصزفت 

 النيمياء

 في هذوة محاضز        

Fundamental GC-MS 

Introduction 

2020 

 هذوة 6

 علميت

 مليت التربيت /حامعت دًالى 

قطم /للعلىم الصزفت 

 النيمياء

 في هذوةمحاضز 

 هزمىن الىمى عىذ الاطفال

2021 

 هذوة 7

 علميت 

 مليت التربيت /حامعت دًالى 

قطم /للعلىم الصزفت 

 النيمياء

 في هذوة محاضز 

Introduction to Grime 

Chemistry/ 

2021 

 



 الذوراث التي شارك فيها و التي اقامها 

 الطىت  مهان الاوعقاد عىىان الذورة  ث

 اقامت دورة عً 1

UV/VIS وجطبيقاجه 

 

للعلىم   مليت التربيت /حامعت دًالى 

 قطم النيمياء/الصزفت 

2021 

    

    

 

 املشزوعاث البحثيت في مجال التخصص لخذمت املجتمع و جطىيز التعليم 

 الطىت  محل اليشز عىىان البحث  ث

    

    

    

 املجالث العامليت التي قام باليشز بها :

العذد الذي  عىىان البحث  الذولت اضم املجلت ث

 وشز فيه

 الطىت 

      

      

 عضىيت الهيئاث و الجمعياث  العلميت املحليت و الذوليت

جاريخ  دوليت -محليت  اضم الهيئت ث

 الاهتطاب  

 / 
ً
ما سال عضىا

 اهتهاء العضىيت

 مالحظاث

      

      

      



 لتب شنز( –شهاداث جقذًزيت  –ابذاعاث او وشاطاث حصل فيها على ) حىائش 

هىع اليشاط  ث

 او الابذاع

 ما حصل عليه 

)حىائش 

شهاداث 

لتب  –جقذًزيت 

 شنز(

عىىان  الجهت املاهحت 

اليشاط او 

 الابذاع

 الطىت 

 2020 بحث علمي حامعت بابل وضام الابذاع مؤجمز علمي 1

اعذاد دليل  2

الطالمت في 

 املختبراث 

عميذ مليت التربيت  شنز وجقذًز 

للعلىم الصزفت / 

 حامعت دًالى

 

ــ  ـــــــــــــ

2021 

عضى لجىت  3

 شطب

ــ = شنز وجقذًز   2021 ـــــــــــ

اهجاس اعمال  4

املختبراث 

 العلميت

ــ = شنز والتقذًز  2019 ــــــــــ

مزلباث  = شنز وجقذًز هذوة علميت  5

اليىد 

مفزطت 

 التهافؤ

2019 

جذريظ في  6

التعليم 

 الالنترووي

ــ رئيظ حامعت دًالى شنز وجقذًز  2020 ــــــــــــــــــ

وسيز التعليم العالي  شنز وجقذًز = 7

 والبحث العلمي

ــ  2020 ــــــــــــــــــــ

ــ = شنز وجقذًز = 8  2020 ـــــــــــــــ

ــ 9 ــ = شنز وجقذًز ـــــــــــــ  2021 ـــــــــــــــ



 

 التأليف و الترحمت 

عىىان  ث

 النتاب

عذد  ضىت اليشز  دار اليشز

 الطبعاث

مىهجيت / 

 غير مىهجيت

      

      

      

 

 اللغاث التي ًجيذها 

ت 2     اللغت العزبيت  .1  . اللغت الاههليًز

 

 املطاهماث في خذمت املجتمع 

   اعمال جطىعيت. 

 


