
 استمارة السيرة الذاتية
 
 

 6 احمد كاظم عباس حسن الحسناوياالسم الرباعي والمقب
 كيمياء فيزيائية-6 كيمياء        االختصاص

 2الحالة الزوجية6  متزوج             عدد األطفال6             65531               المواليد
 حي الوائمي-عفك-6 ديوانية      العنوان الحالي
 6 جامعة القادسية            التعيين مكان         5553-5-621        تاريخ التعيين

 5553-5-21رقم وتاريخ األمر الجامعي6                                      
 2152      استاذ مساعد6          المقب العممي

 
 : الشهادات الجامعية

 الكمية /الجامعة الحصول عميهاتاريخ  الشهادة الجهة المانحة لمشهادة
 كمية التربية/القادسية 5553 بكالوريوس العراق
 كمية العموم/بابل 2112 ماجستير العراق

              
                             

 6      االداريةالمهام 
 مقرر قسم الكيمياء -5
 2112-3-21في  7733عدد     رئيس قسم الكيمياء وكالة                               -2
 2115-1-21في  2154مسؤول شعبة األداء والتقويم الجامعي                       عدد -7
 معاون عميد كمية العموم لمشؤون االدارية-2

 الخبرات االكاديمية:
 عضو هيئة التدريس في كمية التربية -5
 عضو هيئة التدريس في كمية العموم -2
 
 

 
 



 النشاطات والمجان:
 2112-5-57في  4574لجنة لجنة جمب عروض اسعار االجهزه والمستمزمات عدد -5
 2113-3-7في  7557لجنة اعتراضات الطمبة عدد  -2
 2113-52-53في  2115عدد  تلجنة مطابقة المواصفا -7
 2114-2-71في  5117لجنة شراء المواد الكيميائية واالجهزة والزجاجيات عدد  -2
 2114-1-3في  5222وبطاقات الدرجات عدد لجنة تدقيق السجالت -1
 2114-2-51في  711لجنة المطبوعات عدد  -2
 2114-55-71في  1122لجنة استالم المختبرات المؤثثة عدد  -3
 2114-51-51في  2732لجنة اعتراضات الطمبة عدد  -4
 2115-5-52في  23لجنة استالم المختبرات المؤثثة عدد  -5

 2115-51-24في  2122لجنة المطبوعات عدد  -51
 2115-52-4في  1112لجنة مطابقة االسعار لشراء الحاسبات وصيانتها عدد  -55
 2151-2-27في  115لجنة الجودة واالعتماد عدد  -52
 2151-2-4في  5354لجنة مطابقة المواصفات عدد  -57
 2151-2-22في  5522لجنة تقديم خطة عمل مقترحة لضمان الجودة عدد  -52
 2151-5-2في  2414اعداد الممف التقويمي عدد لجنة  -51
 2152-2-71في  5511لجنة تدقيق توثيق السجالت االمتحانية عدد  -52

 *باالضافة الى المجنة االمتحانية في قسم الكيمياء
 

 الدورات:
 2152-2-22في  5142دورة في تقنية عمل الحاسوب عدد -5
 2152-2-51في  5214دورة التقنيات التعميمية عدد -2
 2114-55-1في  2225دورة في البرامج المستخدمة في الكيمياء عدد -7
 2113-7-22في  535دورة التموث البيئي والسالمة المهنية عدد -2
 2115-51-22في  3215الدورة التاهيمية لتعميم الحاسوب عدد -1
 2113-3-5في  53دورة اجتياز االنترنت عدد -2
 2152-2-2في  2521عدد دورة المكتبة االفتراضية -3
 2111-55-53في  15/4512دورة التاهيل التربوي عدد -4
 
 



 المؤتمرات       :
 2114اذار  23-22المؤتمر العممي االول لكمية العموم -5
 2151المؤتمر التقويمي لكمية العموم -2

 الشهادات التقديرية:
 2114اذار  23-22لعموم شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر العممي االول لكمية ا

 
 (51عدد التشكرات (كتب الشكر :     

 
 رقم وتاريخ كتاب الشكر العدد جهة اإلصدار

-5في  2731, 2115-1-24في  2112 1 عميد كمية العموم
 2155-7-7في  411, 4-2151

-1في  5112, 2112-51-55في  5524 2 عميد كمية التربية
7-2113 

 2111-4-5في  255 5 في كمية التربية رئيس قسم الكيمياء
رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العممي في وزارة 

 التعميم العالي والبحث العممي
 2155-7-75في  5214 5

 شكر عن المحاضرات اإلضافية 5 وزبر التعميم العالي والبحث العممي
 خمسة 1 رئيس جامعة القادسية

 
 
 

 البحوث          :
 63المنشورةالبحوث -
 7البحوث المقبولة لمنشر6-
 2البحوث المنجزه6-
 1البحوث المخططة6-
 
 
 



   التي قمت بتدريسها: المواد الدراسية
 الكيمياء الفيزيائية النظري لممرحمة الثانية)صباحي ومسائي(-5
 الكيمياء الفيزيائية العممي لممرحمة الثانية)صباحي ومسائي(-2
 النظري لممرحمة الثالثة)صباحي ومسائي(الكيمياء الفيزيائية  -7
 الكيمياء الفيزيائية العممي لممرحمة الثالثة)صباحي ومسائي(-2
 كيمياء البوليمر لممرحمة الرابعة )صباحي ومسائي( -1
 اشباه الموصالت لممرحمة الثالثة)صباحي ومسائي( -2
 الكيمياء الضوئية لممرحمة الثالثة)صباحي ومسائي(-3
 امل المساعدة)صباحي ومسائي(كيمياء العو -4
 االشراف عمى المختبرات)صباحي ومسائي(-5

 االشراف عمى بحوث تخرج الطمبة)صباحي ومسائي(-51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


