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 انحانح انضَجيح :عضتاء

 كيمياء عضُيً :    صــــــانرـخـص

 انهقة انعهمي : اسرار مساعذ
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 انُظائف انري شغهٍا 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  6106 مقرر الدراسات العليا 1

  6108 رئيس قسم الكيمياء  2

 انمؤٌالخ انعهميح 

 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 6110 الرتبيه القادسيه

 6117 الرتبيه للبنات الكوفه املاجستري

 هالدكتورا

 

 6105 العلوم بابل

    أخرى

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهميح
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 دـة الـشر أدم البحث  ت

0  

Synthesis and Spectral Properties Studies of Novel Hetrocyclic Mono Azo dye 

Derived from Thiazole and  Pyridine with Some Transition Complexes 

2016 

6 Synthesis and Characterization of the Ligand (S, S'-Bis (Benzo [d] Oxazol-2-yl) 2, 
2' ((Methylenebis (4, 1 Phenylene)) Bis (Azanediyl))Diethanethioate (BMPAE) and 

it's Complexes with Some Transition Metals Ions 

2017 

3  
Synthesis , characterization , thermodynamic and spectroscopic properties for 

antipyrine - azo complexes 
Received: 30 

2015 

4 The Neighboring Benzil group and Synthesis of Hydantions 2011 

5 Synthesis and Identification of some heterocyclic derivatives from carboxylic acid 2015 

 Preparation And Characterization Studies of Some Transition Metal Complexes 
With New azo ligand 5-[(6-Bromo-2-benzothiazolyl) azo]-4- hydroxy benzoic acid 

2001 

 Synthesis and Identification some of heterocyclic compounds from imidazole 
derivatives 

2013 

 Synthesis and Identification some of heterocyclic compounds from 2-

Aminobenzimidazole 
2014 

 Synthesis of tetra substituted pyrazines  

 Anew Route to the Synthesis of Oxazoles 2008 

 Studyes of Decarboxylative Transamination from α - Amino Acid in the presence 

some of 1,2-dicarbonyl Compounds 
 

2008 

 Synthesis of aromatic α- amino acids compounds 2008 

 A new Route to the Synthesis of Pyrazines and Oxazoles 2010 

 Synthesis and Identification (Oxazepine, Pyrazole, Isoxazole) compounds 
from 2-Aminobenzimidazole 

2014 

 Synthesis and identification of some derivatives of 1,3,4-thiadiazole 2015 

 Synthesis and Identification of Some New Tetrazole 
Derivatives from 4,5-dichloro Imidazole and Study of 

Their Biological Activity 

2015 

 Synthesis and Characterization of Some Heterocyclic 
Compounds from 8-Hydroxy quinoline and 

Studying of their Biological activity 

2016 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت
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 َ انكرة انمىٍجيح  انكرة انمؤنفح أَ انمرشجمح

 سىح انىشش أسم انكراب خ
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 انري أششف عهيٍا: انشسائم َاالطاسيحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 0

 7 ماجستري  6

 4 دكتوراه 3

 

 انمؤذمشاخ َانىذَاخ انعهميح َ َسش انعمم  انري شاسك فيٍا

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  مؽان االنعؼاد الســـة  العـوان  ت

/  20 -12 مؤتمر 0 ) حبث / بودرت حضور(
11- 2012 

كلةية –جامعة القادسيةة  -العراق
 التربةه

 مشاركه

-10-20 مؤتمر 6
2012 

 مشاركه كلةة العلوم-جامعة القادسةه

-10-2 ندوه 3
2012 

كلةية –جامعة القادسيةة  -العراق
 التربةه

 

-11-22 ندوه 4
2012 

كلةية –جامعة القادسيةة  -العراق
 التربةه

 

-12-12 ندوه 5
2012 

كلةية –القادسيةة جامعة  -العراق
 التربةه

 

كلية الرتبيه  -جامعة كربالء 6109 مؤمتر  6

 للعلوم الصرفه

 مشاركه

كلية الرتبيه  -جامعة كربالء 6107 مؤمتر  

 للعلوم الصرفه

 مشاركه

 مشاركه كلةة العلوم-جامعة القادسةه  مؤمتر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انهجان انذائميح َ انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 6106 دائمه جلنه امتحانيه  0

 6107 دائمه جلنه امتحانيه 6

 6108 دائمه جلنه امتحانيه 3

 6109 دائمه جلنه امتحانيه 4

 6105 مؤقته جلنه استالل 5

 6106 مؤقته جلنه استالل 6

 6107 مؤقته جلنه استالل 

 6108 مؤقته جلنه استالل 

 6109 مؤقته جلنه استالل 

  مؤقته جلنه جرد  

  مؤقته جلنه جرد 

 

 األوشطح انعهميح االخشِ 

  نوع الـشاط 

 5 تقويم احباث علمية  

  املبادرات العلمية 

 3 تقويم علمي للرسائل واالطاريح 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 انمقشساخ انذساسيح انرّ قمد ترذسيسٍا

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

   كيمياء عضويو نظري / مرحمو ثانيو 0

   كيمياء عضويو عممي / مرحمو ثانيو 6

   حياتيو مرحمو ثالثو في عموم حياة 3

   اختياري مرحمو ثالثو  4



 

 

 

 

 

 

 

   تذخيص عضوي مرحمو رابعو 5

   الكيمياء العضويو النظري /مرحمو ثالثو 6

   الكيمياء العضويو العممي / مرحمو ثالثو 7

   اشراف عمى البحث/ مرحمو رابعو 8

   حمقية غير متجاندو/ماجدتير 9

   اطياف جزيئيو/ ماجدتير 01

   طرق كتابة البحث والرسالو/ماجدتير 00

   حمقية غير متجاندو/ دكتوراه 06

 

 انمثادساخ َ االعمال انرطُعيح 

 انسىح  انمثادسج اَ انعمم انرطُعي  خ

 5132 صياسي داس انمسىيه 3

 5132 انرثشع نصثغ انغشف 5

 5139 انرثشع نصياوً انكاميشاخ 1

 5139 انرثشع نصياوً انسثاند 4

 8108 زياره ميدانيو والتبرع لمعهد النور ورعايو المكفوفين 2

 

 .كرة انشكش ، انجُائض  َ شٍاداخ انرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدوركتاب  ت

-08-86 رئيس الجامعه شكر وتقدير  0
 8108-8-4 رئيس الجامعه شكر وتقدير  6 8107

 8108-4-00 رئيس الجامعه شكر وتقدير  3
 7102 رئيس الجامعه شكر وتقدير  4

 7102 رئيس الجامعه شكر وتقدير  5

 7102 الجامعهرئيس  شهاده تقديريه 6

 7102 رئيس الجامعه شهاده تقديريه 7

 8108-0-8 السيد العميد  شكر وتقدير 



 

 

 

 

 

 

 

 8108-4-88 السيد العميد  شكر وتقدير 
 8108-3-09 السيد العميد  شكر وتقدير 
 8108-8-08 السيد العميد  شكر وتقدير 
 8108-0-05 السيد العميد  شكر وتقدير 
 8108-4-83 السيد العميد  شكر وتقدير 
 8107-9-88 السيد العميد  شكر وتقدير 
 7102 السيد العميد  شكر وتقدير 

 

 انهغــاخ انري يجيذٌا  : 

 محرشف(-مرُسظ-)مثرذِءانمسرُِ  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 3

 متوسط انكليزي 5

  اخرى  1

 


