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 كتور مقداد ارحٌم كاظم العفلوكًدال الستاذ المساعدل االسم و اللقب العلمً

 ( كلٌة العلوم / جامعة بغداد فً اختصاص 2008-2002دكتوراه )

 الكٌمٌاء العضوٌة 

 و بتقدٌر امتٌاز فً االطروحة و جٌد جداً عالً فً المعدل العام

 ( كلٌة العلوم / ج2002-9999ماجستٌر ) ًامعة بغداد ف

 ) دراسة مٌكانٌكٌةاختصاص الكٌمٌاء 

 و بتقدٌر امتٌاز عالً و جٌد جدا فً المعدل العام المركبات العضوٌة المسرطنة (

 ) كلٌة التربٌة / جامعة القادسٌة / حصلت على جائزة الرئٌس  9999 بكلورٌوس ) االول على الدفعة

ٌحصل فٌها طالب من غٌر جامعات بغداد و النهرٌن  و كانت هً المرة الوحٌدة التً للطلبة المفوقٌن

 سنة 92على مدى 

   drmukdad@gmail.com البرٌد االلكترونً

 

 االمور العامة

المساهمة فً تاسٌس كلٌة الصٌدلة و من خالل تاسٌس مجانٌة فً الكلٌة و تاسٌس مختبر و شراء لوازمه  -9

نوع نظام  و اعداد المختبرٌة من مجاهر و مواد كٌمٌاوٌة و اجهزة و تدرٌس مادة الكٌمٌاء العضوٌة مجاناً 

و اخذ زمام المبادرة و تولً مناصب متعددة فً ان واحد كمعاون العمٌد و  المناهج ووحداتها  و الدراسه

 .فٌن من باقً الكلٌاتظول عن محتوٌات الكلٌة لحٌن مجًء الموؤامٌن المجلس و مس

على شكل اقراص  ادجامعة بغد/رسالة ماجستٌر و اطروحة دكتوراه من كلٌة العلوم  500قمت بجلب اكثر من  -2

 و على حسابً الشخصً. مدمجة

 بسٌارة و على حسابً الشخصً مجاناً  تكنلوجٌة كتاب من الجامعة ال 9000قمت بجلب اكثر من  -3

الالالف الكتب العلمٌة و المجالت العالمٌة الرصٌنة ذات ب بتفعٌل اللجان و تجهٌز المكتبةمن خالل اللجان قمت  -4

و متحمل رئٌساً  من خالل تفعٌل عمل اللجان المختصة و التً كنت فً اغلبهامعامل التاثٌر العالً جداً 

 المسوؤلٌة  و مساهم  بشكل فعال.

 .الحالٌةمختبر فً اقسام الكلٌة اثناء االنتقال للبناٌة الجدٌدة  92المساهمة فً تاثٌث اكثر من  -5

 انٌةكولب االلم-جلب العروض من وزارة التعلٌم العالً و الخاصة بشركة كارل -6

 ثٌقها على دلٌل ضخم ٌحتوي كافة مواصفاتهاتسعٌر عشرات االجهزة لكافة كلٌات الجامعة و التً قمت بتو -7

 . ا العالمٌة المتنوعةئهو مناشأ

 تاثٌث الكلٌة و مختبراتها و شراء الحواسٌب الخاصة بذلك. -8

 

 الدورات التً اشتركة فٌها

 دورة القٌادة  -9

 دورة النانو فً سلٌمانٌة -2

 التً قمت بالقائها فً الكلٌةالدورات 

 دورة حول البرامجٌات فً الكٌمٌاء -9

 الطرق الحدٌثة فً التخلٌق العضوي -2
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 ) اكثر من عشرٌن مادة (قمت بتدرٌس المواد التالٌة 

 الكٌمٌاء العضوٌة لطلبة كلٌة الصٌدلة -9

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة فً قسم الكٌمٌاء -2

 الكٌمٌاء العضوٌة فً قسم علوم الحٌاة -3

 التحلٌلٌة فً قسم علوم الحٌاة الكٌمٌاء -4

 البتروكٌمٌاوٌات و النفط الخام -5

 المتقدم كٌمٌاء البولٌمرات  -6

 التشخٌص العضوي  -7

 التشخٌص الطٌفً المتقدم لطلبة الدراسات العلٌا -8

 ) الفصل االول و الثانً ( الكٌمٌاء الحٌاتٌة لطلبة علوم الحٌاة -9

 الكٌمٌاء العضوٌة ) االلٌفاتٌة + االروماتٌة ( فً قسم الكٌمٌاء -90

 الكٌمٌاء العضوٌة ) المركبات الحلقٌة  ) الغٌر متجانسة + المسرطنة المتعددة الحلقات ( -99

 اٌون الكاربون السالب  -92

 مٌكانٌكٌة التفاعالت العضوٌة لطلبة الدراسات العلٌا -93

 دراسات علٌا / الكٌمٌاء العضوٌة المتقدمة -94

 التخلٌق العضوي لطلبة الدراسات العلٌا -95

 لطلبة الدراسات العلٌا النواتج الطبٌعٌة -96

 كٌمٌاء الكم و المطٌافٌة الجزٌئة -97

 الكٌمٌاء العضوٌة فً قسم البٌئة -98

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة فً قسم البٌئة -99

 الكٌمٌاء العضوٌة العملً/ المرحلة الثانٌة -20

 الكٌمٌاء العضوٌة العملً/ المرحلة الثالثة -29

 التشخٌص العضوي العملً -22

 

 

 اللجان 

 و لعشر سنٌن مضت كعضو فٌها او متراساً لها جنة االمتحانٌة فً قسم الكٌمٌاءالل -9

 اللغة االنكلٌزٌة-االمتحان التنافسً-لجنة وضع اسئلة طلبة الدراسات العلٌا -2

 قسم الكٌمٌاء -االمتحان التنافسً-لجنة وضع اسئلة طلبة الدراسات العلٌا -3

 لجة الطوارئ فً الكلٌة -4

 وق االنسان فً الكلٌةرئٌس لجنة حق -5

 رئٌس اللجان التحقٌقٌة او عضوا فٌها وتشمل ) التدقٌق المتقاطع + المزورٌن ( -6

 عضو لجنة الترقٌة فً الكلٌة -7

 رئٌس العدٌد من لجان االستالل او عضو فٌها داخل و خارج الكلٌة -8

 لجنة اخرى 200اكثر من  -9

 

 المناصب السابقة 

 2097رئٌس قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم  -9

 2093 رئٌس قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم وكالة -2

 معاون العمٌد للشوؤن االدارٌة فً كلٌة الصٌدلة -3

 معاون العمٌد للشوؤن االدارٌة فً كلٌة العلوم وكالة -4

 امٌن مجلس كلٌة الصٌدلة -5

 امٌن مجلس كلٌة العلوم -6

 معاون مدٌر وحدة البٌئة و الوقاٌة من التلوث -7

 كٌمٌاءمقرر دراسات علٌا فً قسم ال -8

 مسوؤل مختبر الخدمً فً قسم الكٌمٌاء -9



 

 النشاطات االخرى

 من لجان المناقشة) دكتوراه و ماجستٌر ( داخل الجامعة و خارجها شراتالمشاركة فً الع -

 تقٌم الترقٌات العلمٌة الى استاذ مساعد و الى مدرس فً الجامعات العراقٌة -

 تقٌم العشرات من البحوث المقدمة للمجالت المختلفة -

 التقٌم العلمً للرسائل و االطارٌح من الجامعات و من الوزارة  -
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