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ا
أولً:املعلوماتًالشخصيةًًًً:
ً
خالد جواد كاظم حمادي العادلي.

االسم الرباضعي واللقب :
التولد ومسقط الرأس :

الديوانية -

.2692/7/28

هوةة األحوال المدنية :

الديوانية -

 8877780في .2887/8/22

شهادة الجنسية

:

جواز السفر

:

 /A1013679بغداد.

الحالة الزوجية

:

متزوج.

ضعنوان السكن

:

محافظة الديوانية – حي التقية األولى.

ضعدد االبناء
رقم الموباةل
البرةد االلكتروني

 686292في  2677/8/22بابل.

:

اثنان.

:

87822769779

:

khalidke_1962@ yahoo.com

ا
ثانياً:اخلدمةًالوظيفيةً:
ً
تارةخ أول تعيين في دوائر الدولة :

 .2668/8/7كلية التربية جامعة القادسية

تارةخ المباشرة في التعليم العالي :

 .2668/6/26كلية التربية جامعة القادسية

تارةخ المباشرة في جامعة القادسية :

 .2668/6/26كلية التربية جامعة القادسية

تاريخ المباشرة في جامعة القادسية كلية التربية ( :اعادة تعين).:

2882/8/28

تارةخ المباشرة في كلية العلوم /جامعة القادسية .2889/7/22 :
تاريخ المباشرة في كلية التربية /جامعة القادسية ( 2822/2/29 :عميدا للكلية )
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ا
ثالثًاً:املناصبًً:شغلًالعديدًمنًاملناصبًوهيً:
 - 1مقرر قسم الكيمياء /كلية التربية.1991 – 1991 /
 - 1مقرر قسم الكيمياء كلية العلوم /جامعة الكوفة.1111 – 1999 /
 - 3رئيس قسم الكيمياء /كلية التربية /جامعة سبها /ليبيا .1113 – 1111
 - 4رئيس قسم الكيمياء /كلية التربية.1112/7/5 – 1114/9 /12 /
 - 5معاون العميد للشؤون اإلدارةة /كلية العلوم.1112/11/19 – 1112/2/11 /
 - 2معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا /كلية العلوم.1111/11/12-1112/11/19 /
 - 7ضعوووووووو هييووووووة تحرةوووووور مجلووووووة القادسووووووية للعلوووووووم ال وووووورفة /كليووووووة العلوووووووم جامعووووووة القادسووووووية  1112-1117حسووووووب
الكتاب  3597في  1112/11/7لغاةة .1119/3/11
 - 2سووووووكرتير تحرةوووووور مجلووووووة القادسووووووية للعلوووووووم ال وووووورفة /كليووووووة العلوووووووم جامعووووووة القادسووووووية اضعتبووووووارا موووووون 1119/3/11
حسب الكتاب  272في  1119/3/11ولغاةة .1111/11/12
 -9رئووووووويس لجنوووووووة الترقيوووووووات العلميوووووووة فوووووووي كليوووووووة العلووووووووم جامعوووووووة القادسوووووووية واضعتبوووووووارا مووووووون  1111/11/12حسوووووووب
االمر الجامعي ذي العدد  11111بتارةخ  .1111/11/12ولغاةة 1113/3/12
 -11ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية من  1113/3/12ولحد اآلن.

ا
رابعاً:الشهادات:
ً
البكالوريوس  :قسم الكيمياء -كلية العلوم -الجامعة المستنصرية – .2680
الماجستــير  :قسم الكيمياء -كلية العلوم -جامعة البصرة – .2686
الدكتوراه

 :قسم الكيمياء -كلية العلوم -جامعة بغداد – .2888

ا
ساً:رسالةًاملاجستريًوأطروحةًالدكتوراهًً:
خام ً
رسوووووووالة الماجسوووووووتير :تحضيييييييير ودراسييييييية حيايييييييية ليييييييبع

امييييييي

التلورونييييييييوم الحلقيييييييية

المشتقة من التلورا سايكلوبنتان.
اطروحووووووة الوووووودكتوراه :تحضييييييير ودراسيييييية حياييييييية لمعقييييييدان يونييييييان عنا يييييير المجمييييييوعتين
 IIbو  IIIbميييييييييآ مركبيييييييييان و جدييييييييييدة ومركييييييييي  -2(-1بريييييييييييديل
و )-2-ناثول
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ا
سادساًً:الختصاصًً:
ً
الدقيق :الكيمياء الالضعووةة.

العام :كيمياء.

ا
سابعاً:اللقابًالعلمية:
ً
-1مدرس مساضعد :

2668/7/22

-1مدرس

:

2882 /8 /28

-3أستاذ مساضعد

:

2889/22/27

 -4استــــــــــاذ

:

1111/1/1

ا
ثامناً:الدراساتًالوليةً:
ً

شارك في تدرةس أكثرمن ( )11موضعا" مختلفا" في الدراسات االولية ال باحية والمسائية خالل
سنوات الخدمة الجامعية وهي.:
 - 1الكيمياء الالضعووةة /نظرةة  +ضعملي (ال ف االول  +ال ف الثاني  +ال ف الثالث) جامعة القادسية /كلية التربية /قسم الكيمياء
.1995-1991
 - 1تشخيص ضعووي /نظرةة  +ضعملي (ال ف الرابع) جامعة القادسية /كلية التربية /قسم الكيمياء .1995-1991
 - 3الكيمياء الالضعووةة /نظرةة  +ضعملي (ال ف االول  +ال ف الثالث)جامعة الكوفة /كلية العلوم /قسم الكيمياء .1111-1999
 - 4كيمياء تحليلية وضعووةة ضعامة /نظرةة  +ضعملي (ال ف االول) جامعة الكوفة /كلية العلوم /قسم ضعلوم الحياة . 1111-1111
 - 5كيمياء إشعاضعية ونووةة /نظري (ال ف الثالث)جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات/قسم الكيمياء . 1111-1999
 - 2كيمياء صناضعية /نظري (ال ف الثالث)جامعة بابل /كلية العلوم /قسم الكيمياء .1111-1999
 - 7كيمياء ضعووةة فلزةة /نظري (ال ف الرابع) جامعة بابل /كلية العلوم /قسم الكيمياء .1111-1111
 - 2تشخيص ضعووي /ضعملي (ال ف الرابع) جامعة بابل /كلية العلوم /قسم الكيمياء .1111-1999
 - 9كيمياء الضعووةة /نظري (ال ف الثالث) جامعة بابل /كلية العلوم /قسم الكيمياء .1111-1999
- 11كيمياء الضعووةة /نظري (ال ف الثالث) جامعة سبها /كلية العلوم/ليبيا .1113- 1111
- 11كيمياء فيزةائية /نظري  +ضعملي (ال ف الثاني+ال ف الثالث)جامعة سبها /كلية التربية /ليبيا .1113- 1111
- 11كيمياء تحليليه /نظري  +ضعملي (ال ف الثاني+ال ف الثالث +ال ف الرابع) جامعة سبها /كلية التربية /ليبيا .1113- 1111
- 13كيمياء حياتية /نظري  +ضعملي (ال ف الثالث +ال ف الرابع) جامعة سبها /كلية التربية /ليبيا .1113- 1111
- 14كيمياء الضعووةة /نظري  +ضعملي ( ال ف الثاني  +ال ف الثالث  +ال ف الرابع) جامعة سبها /كلية التربية /ليبيا 1113.- 1111

 -15كيمياء الضعووةة /نظري  +ضعملي (ال ف االول +ال ف الثالث) جامعة القادسية /كلية التربية من .1112-1113
 -12كيمياء الضعووةة /نظري  +ضعملي (ال ف االول +ال ف الثالث) جامعة القادسية /كلية العلوم من .1114- 1112
 -17الكيمياء االشعاضعية /نظري /ال ف الرابع /جامعة القادسية /كلية العلوم.1119 /
 -12كيمياء ضعووةة – فلزةة ال ف الرابع جامعة القادسية كلية العلوم .1111 – 1111
4

ا

عاً:التقويمًالعلمي:
تاس ً

( )22رسييييييييايل ماجسييييييييتير +احيييييييياريه دكتييييييييوراه  ( +كثيييييييير ميييييييين ) 78
بحث في مج ن علمية مختلاة محلية وعالمية.

ً

ا
عاشراً:الدراساتًالعلياًً:
ً
التدريس  )28( :مواد وهي لطلبة الماجستير والدكتوراه.:
 -1الكيميووووووووووواء الالضعوووووووووووووةة الحياتيوووووووووووة /جامعوووووووووووة الكوفوووووووووووة /كليوووووووووووة التربيوووووووووووة للبنوووووووووووات /قسوووووووووووم الكيميووووووووووواء -1111
(.1111ماجستير)
 - 1الكيمياء الالضعووةة المتقدمة /جامعة بابل /كلية العلوم /قسم الكيمياء( .1111 -1111/ماجستير)
 -3الكيميووووووووواء الالضعوووووووووووةة المتقدموووووووووة /جامعوووووووووة سوووووووووبها /كليوووووووووة العلووووووووووم /قسوووووووووم الكيميووووووووواء /ليبيوووووووووا.1113-1111 /
(ماجستير)
 -4الكيمياء العووةة الفلزةة المتقدمة /جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/قسم الكيمياء( .1115/ماجستير)
 -5الكيمياء الالضعووةة – الحياتية المتقدمة /جامعة كربالء – كلية العلوم ( .1112ماجستير)
 -2الكيمياء الالضعووةة المتقدمة /جامعة القادسية /كلية التربية( .1111-1119 /ماجستير)
 -7الكيمياء العووةة الفلزةة المتقدمة /جامعة القادسية /كلية التربية( .1111-1119 /ماجستير)
 - 2الكيمياء الالضعووةة – الحياتية المتقدمة /جامعة القادسية كلية التربية( .1111-1119 /ماجستير)
 -9الف ل واالستخالص الكيميائي المتقدم /جامعة القادةسة /كلية العلوم ( .1111-1119ماجستير)
-11الكيمياء العووةة الفلزةة المتقدمة /جامعة القادسية /كلية التربية( .1111-1111 /ماجستير)
 -11الكيمياء الالضعووةة –الحياتية المتقدمة /جامعة بابل /كلية العلوم.1111-1111 /
(دكتوراه  +ماجستير)
 -11الف ل واالستخالص الكيميائي المتقدم /جامعة القادةسة /كلية العلوم ( .1111-1111ماجستير)

 -22الكيمياء التناسقية المتقدمة /جامعة القادسية /كلية التربية ( .2822-2828ماجستير)
-20كيمياء الليكاندان العضوية /جامعة القادسية /كلية التربية ( .2822-2828ماجستير)
 -27الكيمياء ال عضوية الحياتية المتقدم جامعة بابل كلية العلوم( .2822-2822دكتوراه)
 -29الكيمييييييييييياء اوعضييييييييييوية الضييييييييييويية المتقييييييييييدم كلييييييييييية العلييييييييييوم جامعيييييييييية القادسييييييييييية.2822-2822
(ماجستير)
-27كيمييييييياء الليكانييييييدان المتقييييييدم /كلييييييية العلييييييوم (جامعيييييية القادسييييييية)  +كلييييييية العلييييييوم (جامعيييييية الكوفيييييية)
( .2822-2822دكتوراه  +ماجستير)
-28الكيمييييييياء ال عضييييييوية الحياتييييييية المتقييييييدم /كلييييييية العلييييييوم (جامعيييييية القادسييييييية)  +كلييييييية التربييييييية للبنييييييان
(جامعة الكوفة) ( .2822-2822ماجستير)
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-26الكيميوووووووواء الالضعووووووووووةة الووووووووووئية المتقوووووووودم /كليووووووووة العلوووووووووم  +كليووووووووة التربيووووووووة (جامعووووووووة القادسووووووووية)( 1114 -1113
(( )1115/1114ماجستير)

-28كيمياء الليكندات المتقدم (كلية التربية +كلية العلوم )جامعة القادسية  1114/1113و1115/1114

 -22كيمياء ال عضوية الحياتية (كلية التربية +كلية العلوم )جامعة القادسية 2820/2822
 -22كيمياء ال عضوية الحياتية (كلية العلوم )جامعة الكوفة  2820/2822الدكتوراه
 -22الكيميييييييييييييياء ال عضيييييييييييييوية المتقدمييييييييييييية الماجسييييييييييييي تير جامعييييييييييييية القادسيييييييييييييية كليييييييييييييية التربيييييييييييييية
1115/1114و 1112/1115و1117/1112

 -20الكيمييييييييييييييياء ال عضييييييييييييييوية المتقدميييييييييييييية الييييييييييييييدكتوراه جامعيييييييييييييية القادسييييييييييييييية كلييييييييييييييية التربييييييييييييييية
1115/1114و 1112/1115و1117/1112

 -27الكيميييييييييياء ال عضيييييييييوية الحياتيييييييييية المتقدمييييييييية الماجسيييييييييتير  /كليييييييييية التربيييييييييية  /جامعييييييييية القادسيييييييييية
1115/1114و 1112/1115و 1117/1112الاصل الثاني
 -29كيميووووووووووووواء الكواشوووووووووووووف الالضعوووووووووووووووةة المتقدموووووووووووووة الماجسوووووووووووووتير  /كليوووووووووووووة التربيوووووووووووووة  /جامعوووووووووووووة القادسوووووووووووووية
1115/1114و 1112/1115و 1117/1112الف ل الثاني
 -17نظرةووووووة المجموضعووووووة وتيبيقاتهووووووا الرةاضوووووويه فووووووي الكيميوووووواء الالضعووووووووةة الوووووودكتوراه كليووووووة التربيووووووة جامعووووووة القادسووووووية
1115/1114و 1112/1115و 1117/1112الف ل الثاني
 -12المعقوووووودات الالضعووووووووةة الحاوةووووووة ضعلوووووو اةونووووووات فلزةووووووة متاصوووووورة مووووووع ليكانوووووودات تحتوووووووي ضعلوووووو ذرات االوكسووووووجين
او الكبرةووووووووووووون او النتوووووووووووووروجين المتقدموووووووووووووه ( الووووووووووووودكتوراه)كليوووووووووووووة التربيوووووووووووووة /جامعوووووووووووووة القادسوووووووووووووية 1115/1114
و1117/1112الف ل الثاني

اإلشراف:

(  - )4اشراف مشترك ( 3طلبة ماجستير 1+دكتوراه)
( )2اشراف منفرد (طلبة ماجستير) )1( + .دكتوراه

المجموع الكلي =  3دكتوراه  11 +ماجستير = 15

المناقشات -)08( :رسالة ماجستير  +احروحة دكتوراه

أحدًعشرًً:البحوثًًًً:
( )72بحث منشوره في مج ن علمية ر ينة مختلاة في داخل وخارج العراق (( موضحة في
الجدول المرفق بالبحوث المنشورة.
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أثىنًعشرً:التأليفًوالرتمجةً:
82الكيمياء ال عضوية العملي (الصف الثاني) 2662.
82الكيمياء ال عضوية العملي (الصف الثالث) .2662
82التشخيص العضوي العملي (الصف الرابآ) .2662
80الكيمياء التحليلية العملي (الصف اوول ) /قسم علوم الحياة .2662
87الكيمياء التحليلية العملي (الصف اوول ) /قسم الكيمياء

.2888

89الكيميييييياء ال عضيييييوية العمليييييي (الصيييييف الثييييياني ) /لطلبييييية كليييييية العليييييوم /قسيييييم الكيميييييياء
.2887
87الكيمييييييييياء ال عضييييييييوية /لطلبيييييييية الصييييييييف اوول والثيييييييياني /قسييييييييم الكيمييييييييياء /تيييييييي ليف
مشترك /في حريقة الى النشر .2827

ثالثةًعشرً:التشكراتً:
 -2شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2662/8/28المرقم .0728
 - 2شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2660/6/27المرقم .2202
 -2شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية /جامعة القادسية في  2662/9/8المرقم .2820
 -0شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية /جامعة القادسية في  2662/2/28المرقم .207
 -7شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1994/11/11المرقم .1713

 -9شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم /جامعة الكوفة في  2888/2/8المرقم .20
 -7شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم /جامعة الكوفة في  2888/28/29المرقم .922
 -8شكر وتقدير من السيد رييس جامعة سبها /ليبيا في  2882/9/22المرقم .2922
 - 9شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم جامعة سبها /ليبيا في  1111/11/12المرقم .421
 -28شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة سبها /ليبيا في  1113/2/11المرقم .1221

 -22شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2880/22/2المرقم .9226
 - 22شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2887/9/8المرقم .2602
- 13

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1115/9/4المرقم .5952

- 14

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1115/11/31المرقم .7421

- 15

شكر وتقدةر من ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/11/12المرقم .5199/17/7

- 12

شكر وتقدةر من ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/11/12المرقم .5531/17/7

 - 27شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2887/0/29المرقم 287س.
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- 12

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية /التربية جامعة القادسية في  1112/4/15المرقم .1913

- 19

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية /التربية جامعة القادسية في  1112/7/11المرقم .3151

- 11

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1112/9/17المرقم 1741

 - 22شكر وتقدير من رياسة جامعة القادسية في  2887/2/22المرقم .796
- 11

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1117/5/2المرقم .1111

- 13

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1117/2/2المرقم .1124

- 14

شكر وتقدةر من السيد مساضعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية /في  1112/2/15المرقم .2197

- 15

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/2/15المرقم .1411

- 12

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/7/13المرقم .1222

- 17

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/7/13المرقم .1229

 - 28شكر وتقدير من السيد رييس جامعة القادسية في  2888/8/20المرقم .8922
- 19

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/3/12المرقم .957

- 31

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/3/14المرقم .1122

- 31

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/4/15المرقم 1343

- 31

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/4/11المرقم .1411

- 33

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/4/11المرقم .1413

- 34

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/4/11المرقم .1411

- 35

شكر وتقدةر من السيد مساضعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية في  1119/2/4المرقم .2212

- 32

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/7/2المرقم .1722

- 37

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/7/13المرقم .1254

- 32

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/7/17المرقم .3175

- 39

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1119/2/31المرقم 111مسائي

- 41

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/2/9المرقم 1212

- 41

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/2/4المرقم .1311

- 41

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1115/11/31المرقم .7421

- 43

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1112/7/11المرقم .3151

- 44

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية /جامعة القادسية في  1112/9/17المرقم .1741

- 45

شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة الكوفة في  1112/2/2المرقم .7571

- 42

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1112/2/11المرقم.22

- 47

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/11/2المرقم3342

- 42

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/11/11المرقم .3411

- 49

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/11/14المرقم .3921

- 51

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/1/5المرقم .24

- 51

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/1/12المرقم .1177

- 51

شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1111/1/11المرقم .1471
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- 53

شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم جامعة القادسية في  1111/4/3المرقم .917

- 54

شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1111/11/12المرقم .12119

 - 55شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1111/11/11المرقم .12452
 - 52شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية العلوم /جامعة القادسية في  1111/11/12المرقم .1942
 - 57شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1111/11/31المرقم ق.ب .11124
 - 52شكر وتقدةر من السيد ضعميد كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة في  1113/11/31المرقم .7111
 - 59شكر وتقدةر من معالي وزةر التعليم العالي والبحث العلمي في  1113/5/12المرقم .227
 - 21شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1113/11/2المرقم ق.ب .12192
 - 21شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1114/1/11المرقم .223
 - 21شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1114/1/13المرقم .1193
 - 23شكر وتقدةر من ضعميد كلية العلوم /جامعة بابل في  1114/1/19المرقم .1729
 - 24شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية في  1114/4/14المرقم .2521
 - 25شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية المرقم ق.ب 4371في 1115/3/19
 - 22شكر وتقدةر من السيد رئيس جامعة القادسية المرقم  11335في . 1115/2/15
 - 27شوووووكر وتقووووودةر موووووون السووووويد رئووووويس جامعووووووة القادسوووووية المووووورقم  17997فووووووي  1115/11/11وذلووووور لنشووووور بحووووووو
ضعلمية
 - 22شكر وتقدةر من السيد رئيس الجامعة المرقم  12494في 1115/11/12
 - 29شووووووكر وتقووووووودةر مووووووون جامعوووووووة كوووووووربالء كليوووووووة التربيووووووة بتوووووووارةخ  1112/1/17لحووووووووور اضعموووووووال اجتمووووووواع لجنوووووووة
ضعمداء كلية التربية
 - 71شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  3121فووووووي  1112/1/12وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي ذات
معامل تاثير
 - 71شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  5333فووووووي  1112/4/13وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي ذات
معامل تاثير
 - 71شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  2123فووووووي  1112/4/12وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي ذات
معامل تاثير
 - 73شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  11121فووووووي  1112/9/11تثمينووووووا للجهووووووود فووووووي مجلووووووس
الجامعة
 - 74شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  14733فووووووي  1112/11/13وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي
ذات معامل تاثير
 - 75شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  15147فووووووي  1112/11/14تثمينووووووا للجهووووووود فووووووي حفوووووول
تخرج اليلبة للعام 1112/1115
 - 79شووووووووكر وتقوووووووودةر موووووووون السوووووووويد رئوووووووويس الجامعووووووووة الموووووووورقم  12512فووووووووي  1112/11/11وذلوووووووور الداء االضعمووووووووال
المكلفين بها
 - 77شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  1112فووووووي  1117/1/19وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي ذات
معامل تاثير
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 - 78شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  1525فووووووي  1117/1/31وذلوووووور النجوووووواز اضعمووووووال اللجنووووووة
االمتحانية المركزةة للعام 1112/1115
 - 76شووووووكر وتقوووووودةر موووووون السوووووويد رئوووووويس الجامعووووووة الموووووورقم  5597فووووووي  1117/4/13وذلوووووور لنشوووووور بحووووووث ضعلمووووووي ذات
معامل تاثير
- 88

عددًجمموعًالتشكراتً
السيد الو ير(  ) 2السيد رييس الجامعة(  ) 28السادة العمداء( ) 08
اربعةًعشرً:العقوبات(ًً:لًتوجد)ً.
ً
ً

ً
مخسةًعشرً:اللجانً:
عدد اللجان المشارك فيها كثر من ( )88لجنة مختلاة.

ستةًعشرً:املؤمتراتًالعلميةًوالندواتًالعلميةً:
 - 2المؤتمر العلمي الرابآ في جامعة القادسية للعام .2882
 - 2المؤتمر العلمي المقام في كلية التربية وبن الهيثم /جامعة بغداد للعام .2882
 - 2مؤتمر العلوم التطبيقية /جامعة اليرموك /عمان /اوردن للعام .2888
 - 0المؤتمر القطري اوول للكيمياء /جامعة بابل /كلية العلوم للعام .2882
 - 7مؤتمر العلوم التطبيقية /معهد البحوث القومية /حرابلس /ليبيا للعام .2882
 - 9الندوة العلمية الثانية للبيئة //جامعة القادسية /كلية العلوم للعام .2887
 - 7الندوة العلمية الثالثة للبيئة //جامعة القادسية /كلية العلوم للعام .2889
 - 8الندوة العلمية الرابعة للبيئة //جامعة القادسية /كلية العلوم للعام .2887
 - 6المؤتمر العلمي الخامس في جامعة القادسية للعام .2887
 - 28المؤتمر العلمي اوول /جامعة كرب ء /كلية العلوم للعام .2889
 - 22المؤتمر العلمي اوول للعلوم الصرفة والتطبيقية /جامعة الكوفة /للعام .2888
 - 22المؤتمر العلمي اوول /جامعة القادسية /كلية العلوم للاترة من 2888/2/27-29
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 -22الميييييييؤتمر العلميييييييي اوول /جامعييييييية القادسيييييييية /كليييييييية عليييييييوم الحاسيييييييبان والرياضييييييييان للاتيييييييرة مييييييين
2888/8/28-27
 -20النيييييييدوة العلميييييييية الخامسييييييية للبيئييييييية والتليييييييوث /جامعييييييية القادسيييييييية /كليييييييية العليييييييوم للاتيييييييرة مييييييين -22
2886/7/20
 -27المؤتمر الطبي اوول /جامعة القادسية /كلية الط للاترة 2828 /22 /0-2
- 29مؤتمر الكيمياء الدولي اوول المقام في مدينة ( Udaipurالهند) للاترة 2822 /2 /0-2
- 27مؤتمر الكيمياء الدولي الثاني المقام في مدينة هونكوك للاترة 2820/28/ 0-2
- 28ميييييييؤتمر اليييييييوحني الثييييييياني للكيميييييييياء المقيييييييام فيييييييي كليييييييية العليييييييوم للبنيييييييان جامعييييييية بغيييييييداد تحييييييي
شعار(الكيمياء مراة التنمية والتطوير)للاترة  22-28كانون اوول 2827
-26المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي اوول في كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة كرب ء في مشاركة بحوث بتاريخ
 2827/0/22Synthesis and Spectral Propertiesمن قبل اوستاذ الدكتور خالد العادلي والدكتورة شيماء بعنوان
Studies of Novel Hetrocyclic Mono Azo dye Derived from Thiazole and Pyridine with Some Transition
Complexes

 -28المشييييييياركة بيييييييالمؤتمر العلميييييييي الرابيييييييآ فيييييييي كليييييييية الصييييييييدلة الجامعييييييية المستنصيييييييرية فيييييييي مشييييييياركة
بحوث بتاريخ 2827/0/2

سبعةًعشرً :اجلمعياتًوًالنقاباتً(ًً:)ً3
- 2عضو نقابة الكيمياييين العراقية.
- 2عضو نقابة المعلمين.
 - 3عضو الجمعية الكيميايية اومريكية

American Chemical Society

مثانيةًعشر :الـــدوران اكثر من  08دورة في مجاون علمية مختلاة.

ً
تسعةًعشر  :اجلوائز
(حا ل على جا ة التعليم العالي للعلوم كرييس لجنة فرعية وختصاص علوم الكيمياء حس كتاب
قسم البحث والتطوير بجامعتنا المرقم  22728في )2822/8/22
(جايزة يوم العلم لنشر بحوث في مج ن علمية عالمية ر ينة ذان معامل تاثير)
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عشرونً :البتكاراتًوالخرتاعات :)2( :تصنيآ مادة جديدة وهي اسود الكاربون لصاله
معمل احاران الديوانية عام.2662

واحدًوعشرونًً:تقيماتًالداءًلكافةًالسنواتًً
الدرجة
23
91
22
93
29
24
91
22
91
95
91
91
92

السنة
1114/1113
1115/1114
1112/1115
1117/1112
1112/1117
1119/1112
1111/1119
1111/1111
1111/1111
1113/1111
1114/1113
1115/1114
1112/1115

مكان العمل
تدرةسي
رئيس قسم الكيمياء كلية التربية
رئيس قسم الكيمياء كلية التربية
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون االدارةة
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون االدارةة
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
كليةالعلوم/معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
ضعميد كلية التربية
ضعميد كلية التربية
ضعميد كلية التربية
ضعميد كلية التربية

ً
اثنانًوعشرونًً:الشهاداتًالتقديريةًً
 -2الشيييييييهادة التقديريييييييية مييييييين الميييييييؤتمر العلميييييييي اوول كليييييييية العليييييييوم /جامعييييييية القادسيييييييية/
.2888
 -2الشييييييهادة التقديرييييييية ميييييين المييييييؤتمر العلمييييييي اوول كلييييييية علييييييوم الحاسييييييبان والرياضيييييييان/
جامعة القادسية.2888 /
 -2الشيييييييهادة التقديريييييييية مييييييين السييييييييد ريييييييييس جامعييييييية القادسيييييييية ل سيييييييتاذ المتمييييييييز للعيييييييام
الدراسي .2888 /2887
 - 0الشهادة التقديرية من الندوة العلمية الخامسة للبيئة والتلوث .2886
 -7شهادة تقديرية من المؤتمر الطبي اوول جامعة القادسية /كلية الط .2828
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 -9شييييييها دة تقديرييييييية ميييييين السيييييييد و ييييييير التليييييييم العييييييالي والبحييييييث العلمييييييي اوسييييييتاذ علييييييي
اودييييييي لحصييييييولي علييييييى لقيييييي اوسييييييتاذية وفييييييق الكتيييييياب ذي العييييييدد  26882بتيييييياريخ
.2822/22/9
 -7شيييييهادة تقديرييييييية مييييين السيييييييد رييييييس جامعيييييية القادسيييييية لحصييييييولي عليييييى لقيييييي اوسييييييتاذية
بتاريخ .2822/22/9
 -8شيييييهادة تقديريييييية مييييين السييييييد ريييييييس جامعييييية شيييييرق البحييييير المتوسييييي التركيييييية /قبيييييرص
وذلك وشرافي على حال الماجستير رشد عبد علي2822.
- 6شييييييهادة تقديرييييييية ميييييين السيييييييد عميييييييد كلييييييية اوداب والعلييييييوم فييييييي جامعيييييية شييييييرق البحيييييير
المتوسيييييي التركييييييية /قبييييييرص وذلييييييك وشييييييرافي علييييييى حاليييييي الماجسييييييتير رشييييييد عبييييييد
علي2822 .
 - 28شيييييييهادة تقديريييييييية مييييييين السييييييييد معيييييييالي و يييييييير التعلييييييييم العيييييييالي والبحيييييييث العلميييييييي
مشيييييياركتي فييييييي عضييييييوية اللجييييييان العلمييييييية المتعييييييددة وختيييييييار البحييييييوث الاييييييايزة بيييييييوم
العلم للعام 2820.2822/
 - 22شيييييهادة تقديريييييية مييييين السييييييد معيييييالي و يييييير التعلييييييم العيييييالي والبحيييييث العلميييييي للتمييييييز
بنشييييير بحيييييوث فيييييي مجييييي ن علميييييية عالميييييية ر يييييينة خيييييارج العيييييراق لهيييييا معاميييييل تييييياثير
ل عوام  2822و 2820
- 22شييييييهادة تقديرييييييية ميييييين السيييييييد رييييييييس الجامعيييييية عييييييدد  22للتميييييييز بنشيييييير بحييييييوث فييييييي
مجيييييي ن علمييييييية عالمييييييية ر ييييييينة خييييييارج العييييييراق لهييييييا معامييييييل تيييييياثير عييييييالي بتيييييياريخ
2829/2/6
- 22الشيييييييهادة التقديريييييييية مييييييين الميييييييؤتمر العلميييييييي اوول كليييييييية التربيييييييية /جامعييييييية كيييييييرب ء/
2827/0/22
- 20الشييييييييهادة التقديرييييييييية ميييييييين المييييييييؤتمر العلمييييييييي الرابييييييييآ كلييييييييية الصيييييييييدلة /الجامعيييييييية
المستنصرية2827/0/2 /
 - 27شهادة تقديرية كافضل عميد كلية داعم للموقآ اولكتروني 2827/2829
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ت

اسم الطالب

1

اشواق صالح حسين
(ماجستير )

الرسالة او االطروحة باللغة العربية
تحضير ودراسة طيفية لمعقدات بعض العناصر
االنتقالية مع الليكاند

الرسالة او االطروحة باللغة االنكليزية
Synthesis and Spectroscopic Studies of
Some Transition Metal Complexes With 2-

—6{-2مثيل2-بنزوثيازوليل ازو}-4-بنزيل فينول

(6-Methyl-2-benzothiazolylazo)-4-benzyl
phenol

2

هيثم كاظم دخيل
(ماجستير)

التحضير والتشخيص الطيفي لمعقدات بعض

Preparation And Spectral Characterization Of

العناصر االنتقالية مع ليكاندي ازو اميدازول

Some Transition Metal Complexes With Two

جديدين ودراسة تطبيقاتها الصناعية والبايولوجية
2212/3/22

3

دنيا يوسف فنفون
(ماجستير)

Industrial And Biological Application

تحضير ودراسة التشخيص الطيفي والتحليلي
لبعض معقدات العناصر االنتقالية مع ليكاند
الثايوزوليل ازو الجديد ودراسة فعاليتها

2213/6/22

4

New Azo Imidazole Ligands And Some

البايولوجية

Preparation, Spectral Identification and
Analytical Studies of Some Transition Metal
Complexes with New Thiazolylazo Ligand and
Their Biological Activity Study

ارشد عبد علي

 2013تركيا

شهادي
5

بان عدنان حاتم
(ماجستير)

التحضير والتشخيص الطيفي ودراسة الفعالية

Synthesis, spectral characterization and

البايولوجية لليكاندي البنزاميدازوليل ازو غير

biological activity study for new heterocyclic

متجانسي الحلقة الجديدين وبعض من معقداتهما

6

2215/4/6

الفلزية

سؤدد عبد الباقر

تحضير وتشخيص الليكاند -2{-7

جابر

(اميدازوليل)ازو}-8-هيدروكسي كوينولين مع

(ماجستير)

benzmidazolyl azo ligands and their metal
complexes

Preparation and Identification of ligand 7-[2-

بعض ايونات العناصر االنتقالية ودوراتها ضوئيا

Benzbnidazole)Azo] 8-Hydroxy Quinoline
(BIAHQ)and with Some Transition Elements
ions and Photo study

2214/12/22

19

7

حيدر محمد حسون
(ماجستير)

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية

Preparation, Identification and Biological

لبعض معقدات العناصر االنتقالية مع ليكاندي

activity Studies of some transition metal

ازو-قاعدة شف الجديدين والمشتقة من

8

2215/12/6

البنزاميدازول

علي محمود طاهر

تحضير بعض المعقدات الفلزية غير متجانسة

(ماجستير)

complexes with New Azo-Schiff base ligand
derived from benzimidazole.

الحلقة الجديدة لليكاند الثيازوليل ازو
واستخدامهما كمتحسسات في تفاعل التحطيم

Preparation some of new heterocyclic
metal complexes from thiazolyl azo ligand
and their uses as sensitizers in the

2215/11/23

الضوئي المحفز لمركب البارا نيترو انيلين

محمد ناظم داود

التحضير والتشخيص الطيفي ودراسة التفكك

Synthesis , Spectral Characterization and

الحراري لمركب صبغة ازو جديدة غير متجانسة

photo Thermal Decomposition Studies of

photocatalytic reaction of para nitro
aniline compound

9

(ماجستير)

الحلقة ومعقداتها مع بعض االيونات الفلزية
2216/4/6

New Hetrocyclic Azo Compound and its
complexes with
Some Metal ions

12

حسين علي كاظم
(ماجستير )
2216/9/21

تحضير وتشخيص معقدات بعض العناصر
االنتقالية مع ليكاند صبغة االزو الجديدة غير
متجانسة الحلقة -2(-]1-2هايدروكسي -5-

Preparation and Identification of Some
Metal Complexes with New Heterocyclic
Azo Dye Ligand 2-[2‾- (1- Hydroxy -4Chloro phenyl) azo ]- Imidazole and
their Spectral and Thermal Studies

كلوروفنل)ازو[-اميدازول ودراسة خصائصها
الطيفية والحرارية
11

سعد عزيز عطية
(ماجستير)
2217/1/32

التحضير والتشخيص الطيفي والحراري لبعض

Synthesis, Spectral and Thermal

المعقدات الفلزية المشتقة من ليكاند صبغة االزو

Identification some of Metal Complexes

االحادية الجديدة غير متجانسة الحلقة -1(-2(-2

Derived from new Heterocyclic Mono Azo

هايدروكسي-4-مثيل فنيل) ازو{-اميدازول

Dye Ligand 2-[2-(1-Hydroxy-4-methyl

ودراسة فعاليتها البايولوجية

phenyl) azo]-Imidazole and Biological

21

activity studies .
12

زينب طارق ابراهيم
(دكتوراه)

دراسة تحليلية طيفية لتقدير حاالت التاكسد
المحتلفة لبعض الفلزات باستخدام تقنية
االستخالص بنقطة الغيمة

Spectrophotometric Analytical Studies for
Some Metals Speciation by Using Cloud-Point
Extraction Methodology

2215/11/19
13

هيثم كاظم دخيل
(دكتوراه)

تحضير ودراسة الخصائص الطيفية والفعالية
البايلوجية لمركبات االزو وازو-قاعدة شف غير
متجانسة الحلقة والمشتقة من -2امينو
نيزامينازول و-2امينو مشتقات اليدرين مع بعض
االيونات الفلزية المنتخبة

Synthesis , Spectral Characterization and

Biological activity studies of novel
heterocyclic azo and azo –schiff bases
compounds derived from 2-Amino
benzimidazole and 2-Amino pyridyl
derivates with some metalions selective

14

سجاد هاشم جواد
(ماجستير)

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية الحيوية
لبعض المعقدات الفلزية مع ليكاند صبغة

studies of some metal complexes with new
thiazolylazo dye ligand

الثيازوليل ازو الجديدة
15

Preparation, Characterization and biological

سؤدد عبد الباقر

تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية الحيوية

جواد

لليكاندات الثيازوليل ازو المشتقة من -3ثنائي

activity studies of new thiazolyl azo derived

مثيل امينو حامض البنزويك مع بعض ايونات

from 3-di methyl amino benzoic acid with

(دكتوراه)

Synthesis, Charectrization and biological

some transition metal ions selective

العناصر االنتقالية المنتخبة

21

البحوث املنشورة لألستاذ الدكتور خالد جواد العاديل/عميد كلية الرتبية/جامعة القادسية
ت

اسم التدريسي

.1

د.خالد جواد العادلي

.2

د.خالد جواد العادلي

.3

د.خالد جواد العادلي

د.عبد اهلل محمد علي
د.نبيل عبد عبد الرضا

.4

د.خالد جواد العادلي

د.عبد اهلل محمد علي
د.خميس عبد الرزاق

.5

.6

.7

د.خالد جواد العادلي

د.فالح حسن حسين
د.خالد جواد العادلي
د.عامر الشمري

د.خميس عبد الرزاق
د.خالد جواد العادلي
د.شوكت كاظم

التعضيد

اسم البحث
Synthesis and spectroscopic investigation
telluonium salt based upon 1,1-Bis( phenoxy
derivatives) of 1-telluracyclopentane.
تحضير دراسة طيفية لبعض امالح التلورونيوم الحلقة

اسم المجلة

السنة

Arab Gulf
Scient
مجلة كلية التربية

للينات /جامعة بغداد

ودراسة التوصيلية الموالريه لها

Preparation of some mixed ligand complexes of
)gallum(ш
Synthesis and spectroscopic investigation
telluronium salt based upon 1,1-Bis ( phenoxy
derivatives) of 1-seleno cyclopentane

معضد

مجلة القادسية للعلوم

/جامعة الكوفة

الصرفة

معضد

مجلة القادسية للعلوم

/جامعة الكوفة

الصرفة

المجلد العدد

الصفحة

1992

1

10

21-31

1994

2

5

39 – 46

2001

2001

Synthesis and spetrophometric study of 1-[(6chloro-2-benzothiazolyl)azo]-2-naphthol as an
analytical reagent for the determination of
codmium

المجلة القطرية للكيمياء

2001

Synthesis andspectroscopic study of some
selenolanum salt and study of conductivity
measurments

IRQ.J.of
Chemistry
مجلة نقابة الكيميائيين

2001

6

6

1

4

4

13

37-42

1-8

87-95

-

26

تحضير ودراسة طيفية لبعض أمالح التلوروتيوم الحلقية

ودراسة التوصيليه الموالرية لها ()C4H8TeClCH2CO2R

مجلة جامعة بابل للعلوم
الصرفة والتطبيقية

د.عباس الشريف
22

2004

9

3

816-822

البحوث املنشورة لألستاذ الدكتور خالد جواد العاديل /عميد كلية الرتبية/جامعة القادسية
ت
.8

اسم التدريسي

اسم البحث

التعضيد

اسم المجلة

د.خالد جواد العادلي

Synthesis and spectrophotometric study of zinc
cadmium and mercury ions complexes with some
ozo dye which contain 6-chlorobenzothiazole

بحث الترقية إلى أستاذ

مجلة القادسية للعلوم

بحث الترقية إلى أستاذ

مجلة القادسية للعلوم

مساعد

الصرفة

بحث الترقية إلى أستاذ

مجلة جامعة بابل للعلوم

د.خالد جواد العادلي

.9

د.طالب عبد الحسين

.11

د.خالد جواد العادلي

.11

.12

السيد قاسم محمد

د.خالد جواد العادلي
د.فردوس عباس

.15

الكوكسيد ) -1-سلينو الهيكسان الحلقي ودراسة التوصيلية الموالرية لها.

مساعد

دراسة الخصائص الكيميائية لحبيبات الغبار المتساقط في مدينة الديوانية

د.عبد اهلل محمد علي

Preparation and spectroscopic study of some
selenocyclo pentane derivatives

معضد

د.خالد جواد العادلي

Preparation and spectral Characterization of Some
Transition Metal Complexes With New Azo Ligand
)2-[(4-Quinaldine)Azo] – imidazole (QdAIm

معضد

A new method to dephenolization from wast
water

معضد

Synthesis and photolysis study of the new reagent 2)[(6-Nitro-2-benzothiazolyl)azo]-pyrogallol (6-NO2BTAPg

معضد

د.حسن عباس

د.خالد جواد العادلي

د.خالد جواد العادلي
.14

تحضيرو دراسة طيفية لبعض أمالح السيلينيوم المشتقة من (-1,1مشتقات

معضد

د.حسن ثامر
.13

تحضير مشتقات جديدة للسكرين

مساعد

د.داخل ناصرحسن
السيد محمود

د.خالد جواد العادلي
احمد كاظم

شيماء محسن
23

الصرفة

الصرفة والتطبيقية

مجلة القادسية للعلوم
الصرفة
المجلة القطرية للكيمياء
مجلة القادسية للعلوم
الصرفة
مجلة القادسية للعلوم
الصرفة

مجلة جامعة كربالء

السنة
2004

2006

2006

2008

2007

2007

2007
2007

المجلد العدد
4

9

11

13

12

27

12

12
5

1

3

4

ـ

3

4
4

الصفحة
229-241

204-216

480-491

130-134

491-500

134-146

92-97
141- 151

جامعة القادسية/عميد كلية الرتبية/البحوث املنشورة لألستاذ الدكتور خالد جواد العاديل
الصفحة
585-602

140-151

184-294

المجلد العدد
ـ

ـ

4

28

29

5

السنة
2007

2008

2007

اسم المجلة
المجلة القطرية للكيمياء

المجلة القطرية للكيمياء

مجلة جامعة كربالء

التعضيد

اسم البحث

اسم التدريسي

ت

معضد

Synthesis and spectrophotometric study of cobalt
,Nickel and coppr ions complexes with some
newazo dyes containing 4,5-diphenyl imidazole

خالد جواد العادلي.د

.16

معضد

Synthesis And Spectroscopic Study of Groups IIb
And IIIb Metal ions
Complexes with New Azo Ligand 2-[(6-Nitro - 2 _
benzo thiazolyl) azo]-hydroquinon ( 6 – NO2
BTAHQ)

معضد

Peparation and determination water of cobalt(п)
and Nickle(ц)ions with new reagent 2-[(6-Nitro-2benzothiazolyl )azo] -1- naphthol(α-NBTAN)by
spectrophotometric methods

خالد جواد العادلي.د

خالد جواد العادلي.د

عبد اهلل محمد علي.د

.17

.18

االنسة يسرى عمران

/مجلة كلية العلوم
31-45

11-18

3

2

11

13

2008

2008

جامعة النهرين

مجلة القادسية للعلوم
الصرفة

معضد

Preparation And Spectral Characterization of New
Thiazolylazo Ligand with Some Transition Metal
Complexes

خالد جواد العادلي.د

معضد

Spectrophotometric Determination of Copper (II)
by Used of New Hetero Cyclic azo Reagent 4-[(6Methoxy-2-benzothiazolyl)azo] resorcinol
(6-MBTAR)

خالد جواد العادلي.د

المؤتمر العلمي

439-448

1

13

2008

مجلة القادسية للعلوم
الصرفة

 جامعة/كلية العلوم/األول
القادسية

2118/3/26,27

Preparation ,Spectrophotomtric determination of
palladium(II) complex with New reagent5-[phenyl
azo]-4,6-di hydroxy-2- mercapto pyrimidine

24

عبد اهلل محمد علي.د
ازهار عبيس علي

.19

.21

خالد جواد العادلي.د
عبد اهلل محمد علي.د
 حسين جاسم.د

.21

جامعة القادسية/ عميد كلية الرتبية/البحوث املنشورة لألستاذ الدكتور خالد جواد العاديل
الصفحة

المجلد العدد

السنة

اسم المجلة

التعضيد

اسم البحث

اسم التدريسي
 خالد جواد العادلي.د.أ

معضد

Preparation and Characterization of a a New
Azoimidazole Ligand and its Complexes With
Ni(II) , Cu(II),Zn(II),Cd(II),Pd(II), and Ag(1)Ions

المؤتمر األول للعلوم
62-68

2008

/الصرفة والتطبيقية

-12 جامعة الكوفة
2118 /آذار/13

104 - 113

33

2009

المجلة القطرية للكيمياء

معضد

Synthesis And Spectrophotometric Study of 2-[(6-Nitro 

2 -benzothiazolyl)azo]-4,5-diphenyl imidazole As
Analytical Reagent For Determination Of Cadmium(п)

89-103

33

311-323

110-124

80-89

38

1

4

28

15

2009

2010

2011

2010

المجلة القطرية للكيمياء

المجلة القطرية للكيمياء

مجلة جامعة البصرة
كلية العلوم/

مجلة القادسية للعلوم
الصرفة

معضد

Synthesis, Semi-Empirical/PM3 studies of the
Benzaldehyde [5-(2-hydroxyphenyl)-1,3,4oxidazole-2-yI] hydrazone and some their
transion metal complexes.

معضد

Synthesis and Spectral Studies of Some
Transition Metal Complexes with New
Thiazolylazo Ligand

معضد

Preparation and characterization studies of some
transition metal ciomplexes with new azo ligand 5[6-Bromo-2-benzothiazolyh)azo]-4- hydroxyl
benzoic a cid

معضد

Study and evaluation some of the biochemical
variables and industrial pollutants in industrial
yoghurt serum

عبد اهلل محمد علي.د
 رحيم طاهر مهدي.د
 خالد جواد العادلي.د.أ

االنسة يسرى عمران
مسلم حسن محمد.د
خالد جواد العادلي.د.أ

.22

.23

.24

 خالد جواد العادلي.د.أ

عبد اهلل محمد علي.د
 رحيم طاهر مهدي.د

.25

 خالد جواد العادلي.د.أ

اآلنسة شيماء عدنان
.26

 خالد جواد العادلي.د.أ

يسرى عمران موسى
سندس كريم حمزة

25

ت

.27

جامعة القادسية/ عميد كلية الرتبية/البحوث املنشورة لألستاذ الدكتور خالد جواد العاديل
الصفحة
50-64

94-115

المجلد العدد
2

4

16

16

السنة
2011

2011

2012
1016-1028

11

6
2012

-5597
5601

651-657

10475-10781

60-68

1198-1207

12

7

18

8

4

25

6

12

2012

2013

2014

2014

التعضيد

مجلة القادسية للعلوم الصرفة

المجلة االمريكية
J.Chem.Chem.E
ng
مؤتمر الكيمياء العالمي الهند

Chemistry and
meterials
research
)(امريكا

International
journal of
chemical

اسم التدريسي
 خالد جواد العادلي.د.أ
هيثم كاظم دخيل

Preparation And Spectral Characterization Of Some Transition
Metal Complexes With New Azo Imidazole Ligand And Study
Some Industrial Application

مستل من رسالة الماجستير

Preparation, Spectral Identification and Analytical Studies of
Some Transition Metal Complexes with New Thiazolylazo Ligand
and Their Biological Activity Study

 خالد جواد العادلي.د.أ

Synthesis,Identification and Spectrophotometric Studies of
Some Transition Metal Complexes with New Azo Dye 2-[ˉ2(6Methoxy benzothiazolyl)azo]-4-Nitro phenol

 خالد جواد العادلي.د.أ

كاظم

دنيا يوسف

تقييم االستاذ المتمرس اصيل
2114

-

Preparation and Spectrophotometric Study of Reagent 2-[2 -(6chloro benzothiazolyl) azo]-Resorcinol as an Analytical Reagent
for Determination of Nickel (II) and Copper (II) Ions
تقييم االستاذ المتمرس اصيل
2114
مستل من رسالة الماجستير
سؤدد عبد الباقر

مستل من رسالة الدكتوراه
زينب طارق

Synthesis And Spectroscopic Properties of Some Transition
Metal Complexes with New Azo-Dyes Derived From Thiazole
and Imidazol
Synthesis, characterization,thermal and kinetic photo chemical
decomposition study of newazodye ligand 7-(2-(benzimidazly
azo)-8-hydroxy Quinoline and its zinc(II)

Determination of Micro Amounts of Fe(II) and Fe(III)
in Tea and Rice Samples by Cloud-point Extraction26

ت
.28

فائق فتح اهلل كرم

مستل من رسالة ماجستير هيثم

المجلة االمريكية
J.Chem.Chem.E
ng
Asian Jour. Of
Chem.

اسم البحث
Preparation And Spectral Characterization of New Azo
imidazole Ligand 2-[1-(2,4-Dichoro phenyl)Azo]-α-Amino-1Himidazole-4-Propionic Acid And Its Complexes With Co(п),
Ni(п), Cu(п) ,Pd(II) And Ag(I) Ions.

مجلة القادسية للعلوم الصرفة

2112  اذار4-3
(Asian Jour. Of
Chem.)

24

6

اسم المجلة

 خالد جواد العادلي.د.أ
هيثم كاظم دخيل

دنيا يوسف

 خالد جواد العادلي.د.أ
أزهار غالي

.29

.31

.31

.32

أشواق صالح
 خالد جواد العادلي.د.أ
خميس احمد عبد الرزاق

.33

زينب محسن
د خالد جواد العادلي.أ
د حسن عباس.أ

.34

سؤدد عبد الباقر

د خالد جواد العادلي.أ
د زهير خماس.م.أ

.35

الصفحة

1-7

المجلد العدد

-

31

السنة

2015

اسم المجلة

التعضيد

اسم البحث

اسم التدريسي

sciences
)(الهند

Spectrophotometry Using a New Chelating Agent

زينب طارق.م

Chem.pros.Eng.
Res

Synthesis and spectral identification of some transition metal
complexes with new ligand of dithiocarbamate

د خالد جواد العادلي.أ
هيثم كاظم دخيل

ت

.36

Synthesis and spectral characterization of new azo dye
derived from benzimidazole and its complexation with
selected transition metal ions.

3412-3425

33-48

1297-1308

89-103

3

1

6

8

11

8

5

7

2015

2015

journal of
Advances in
chemistry
امريكا

Journal of pure
& applied
chemistry

2015

Research
journal of
biological
pharmaceutical
and chemical
science

2015

journal of
chemical and
pharmaceutical
research

مستل من رسالة الماجستير
بان عدنان

مستل من رسالة الدكتوراه
زينب طارق

1

2

Khalid J. Al-adilee and Ban A. Hatem
1
Department of Chemistry ,College of Education ,university of
Al-Qadisiya ,Dewanyia.1753 Iraq.
2
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