
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذيح انسيزج
 

 

   عثذهللا جىاد كاظى انجشعًي:  انثالثي و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انرزتيحانكهيـــــــــــــــح : 

 81/2/8795 : الد ــذاريخ انًيـ

 يرشوج انحانح انشوجيح :

 انكيًياء انعضىيح :    صــــــانرـخـص

 يذرصانهقة انعهًي : 

  ذذريسي : حــــــــــانىظيف

 جايعح انقادسيح/كهيح انرزتيح/قسى انكيًياء:        عُىاٌ انعًم

    Abdullah.Kadhim@qu.edu.iq: االنكرزوَي انزسًي انثزيذ 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  3124-3122 مقرر قسم الكومواء  1

    

 

 انًؤهالخ انعهًيح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 :::2 الرتبوة القاددوة

 3117 العلوم املستنصروة املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًيح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًيح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

2 Synthesis and characterization some of α,ß-unsaturated 

aliphatic ketones derivatives 
3121 

3 Synthesis and Characterization some of Pyridine 

Derivatives 

3123 

4 Synthesis and Characterization Benzimidazole  Ring  by 

Using O-phenylinediamine with Different Compounds 

and Using Mannich reaction for Preparation of Some 

Derivatives 

2018 

5 
Synthesis and Characterization of Benzimidazole by 

Using o-Phenylenediamine with Different Aldehydes 

and Carboxylic as a Catalyst 

Acids in the Presence of -T
S
OH 

2018 

6 Preparation and diagnosis o f new Azo - barbiturate 

dyes 

2018 

 

 و انكرة انًُهجيح  انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح

 سُح انُشز أسى انكراب خ

8   

2   

3   

4   

 تاريخ الحصول على اللقة  اللقة العلوي  خ

 11/9/2002 هضاعذ هذرس 1

 21/12/2012 هذرس 2

  اصتار هضاعذ 3

  اصتار 4



 

 

 

 

 

 

 

 :انري أشزف عهيها انزسائم واالطاريحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 2

  ماجستري  3

  دكتوراه 4

 

 انري شارك فيها و ورش انعًم  انعهًيحوانُذواخ انًؤذًزاخ 

مشاركة  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 ) 

 ) حبث / بودرت حضور(

انًؤذًز انعهًي انذوني االول في كهيح  2

 انعهىو
جايعح انقادسيح/كهيح  3128

 انعهىو
 هشاركح

انًؤذًز انعهًي انذوني االول نهعهىو  3

 انصزفح
 حضور جامعة بابل/كلوة العلوم 3129

انًؤذًز انعهًي انذوني االول نهعهىو  4

 انصزفح
جاهعح القادصيح/كليح  :312

 الترتيح
 مشاركة

 زهرك جاهعح القادصيح/ 3116 احلادبات التاهولوةدورة  5

 الحاصثح االلكترونيح
 حضور

جاهعح القادصيح/  3119 دورة التاهول الرتبوي 6

 هركزتطوير التذريش
 حضور

جاهعح القادصيح/ هركز  :311 دورة التقنوات التعلوموة الثامنة عشر 7

 تطوير التذريش
 حضور

8 Chemical Safety and Security 
Officer Training  

اهعح القادصيح/كليح ج 3123

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

بوي 9 جاهعح القادصيح/هركز  3124 دورة االرشاد التر

 االرشاد والخذهاخ النفضيح
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3124 دورة السالمة المهنية :

وحذج التعلين الترتيح/

 الوضتور

 حضور

21   
ون  جاهعح القادصيح/هركز  3126 دورة التعليم االلكتر

 الحاصوب
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3127 دورة استخدامات الخالئط النانوية 22

 الترتيح،قضن الكيوياء
 حضور

23 Biorisk Management Course 3128  جاهعح القادصيح/كليح

 التقاناخ االحيائيح
 حضور

االولية واالهتمام دورة االسعافات  24
 بالصحة

جاهعح القادصيح/كليح  3129

 الترتيح/قضن علوم الحياج
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة طرق حفظ المواد الكيمياوية 25

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

بوي السادسة  26 دورة التاهيل التر
 والستون

جاهعح القادصيح/هركز  3129

 تطوير التذريش
 حضور

دورة سالمة اللغة العربية الرابعة  27
ون  والعشر

جاهعح القادصيح/هركز  3129

 التعلين الوضتور
 حضور

دورة مطيافية االشعة المرئية فوق  28
 البنفسجية وتطبيقاتها

جاهعح القادصيح/كليح  3129

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور 

جاهعح القادصيح/كليح  F.T,I,R 3129دورة تقنية  18

 الكيوياء الترتيح/قضن
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة طرق تشخيص فصائل الدم :2

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

دورة التمارين العالجية والحميات  31
 الغذائية

جاهعح القادصيح/كليح  3129

الترتيح/وحذج االنشطح 

 الطالتيح

 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة التحليالت المرضية 32

 الترتيح/قضن علوم الحياج
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة طرق استخدام الوثائق وتوظيفها 33

 الترتيح/قضن التاريخ
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  EXCEL 2020 3129دورة  34

 الترتيح/قضن الرياضياخ
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة االسعافات االولية 35

 الكيوياءالترتيح/قضن 
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة االمتصاص الذري 25

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

37   
جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة الدفاع المدن 

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة االسعافات االولية 38

 الترتيح/قضن علوم الحياج
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 المواد الكيمياوية دورة حفظ 39

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

دورة اثر المخدرات عىل هرمونات  :3
 الطواريء

جاهعح القادصيح/كليح  3129

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

41 Catalysis in Green Chemistry 2018  جاهعح القادصيح/كليح

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

التهاب الكبد الفايروس  اسبابه  دورة 42
 وعالجه

جاهعح القادصيح/كليح  3129

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

جاهعح القادصيح/كليح  3129 دورة ضغط الدم 43

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

دورة كيفية التخلص من نفايات المواد  44
ية  الكيمياوية بعد التجاري المختتر

جاهعح القادصيح/كليح  3129

 الترتيح/قضن الكيوياء
 مشاركة

وط السيالمة والحماية عند  45 دورة شر
 نخزين المواد الكيمياوية

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

دورة الملوثات الكيميائية وطرق  46
 التخلص منها

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

اء الطريق دورة الكيمياء  47 الخض 
 الصحيح النقاذ الطبيعة

جاهعح القادصيح/كليح  2019

 الترتيح/قضن الكيوياء
 مشاركة

ورشة عمل الية عمل اللجان  48
 االمتحانية

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

ورشة عمل رصانة المجالت العلمية  49
 والبحث العلم  

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الرياضياخ
 حضور

قيات  :4 ح تعليمات التر ورشة عمل شر
 العلمية

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

51   
 
ورشة عمل الطرق الصحيحة للنشر ف

 المجالت العلمية
جاهعح القادصيح/كليح  2019

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

مستلزمات ورشة عمل نظام المقررات  52
  الجامعات

 
 نجاح تطبيقية ف

جاهعح القادصيح/كليح  2019

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

  اساليب التدريس الجامع   53
 
جاهعح القادصيح/كليح  2012 ندوة ف

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

ندوة عن مرض السكر معطيات  54
 جديدة

جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن الكيوياء
 حضور

  عالج  55
 
ندوة عن دور الخاليا الجذعية ف

 بعض االمراض
جاهعح القادصيح/كليح  2012

 الترتيح/قضن علوم الحياج
 حضور

ية 56   السالمة المختتر
 
جاهعح القادصيح/كليح  2019 ندوة ف

 الترتيح/قضن الكيوياء
 مشارك

  والوسائل  57
ون  از االلكتر ندوة عن االبتر 

 المتبعة لمحاربته
جاهعح القادصيح/كليح  2019

الترتيح/هركز الحاصثح 

 االيكترونيح

 حضور

 

 انهجاٌ انذائًيح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 8/2/3127 مؤقته جلنة اجلرد واملطابقة 2

 21/2/3128 مؤقته جلنة جرد الكتب يف جمانوة قسم الكومواء 3

 31/5/3128 مؤقته جلنة حبوث التخرج 4

 21/21/3128 مؤقته جلنة اجلرد واملطابقة 5

 5/5/3129 مؤقته جلنة الزوارة املودانوة والتربع ملعهد النور ورعاوة املكفوفني 6

 21/3129/: مؤقته جلنة جرد احتواجات قسم الكومواء 7

 3/23/3129 مؤقته جلنة صوانة االجهزة وحتدود العاطل منها 8

 3/23/3129 مؤقته االجهزة يف خمتربات قسم الكومواءجلنة ترموز  9

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخزياألَشطح انعهًيح 

  نوع الـشاط 

   احباث علموة تقووم 

  املبادرات العلموة 

  للردائل واالطاروح تقووم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقزراخ انذراسيح انرً قًد ترذريسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 الكومواء العضووة/املرحلة االوىل   2

 الكومواء العضووة/املرحلة الثانوة   3

4    

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعيح 

 انسُح  انًثادرج او انعًم انرطىعي  خ

 2181 َشاط الصفي تجهة فساذيم َخيم  8

 2181 عًال نشراعح فساذيم انُخيمَشاط الصفي تجهة  2

 2181 يثادرج انرثزع نرثثيد كزاسي انقاعاخ انذراسيح  3

 2181 َشاط الصفي تجهة سُاديٍ انشيُح  4

 2181 َشاط الصفي تجهة عًال نشراعح شرالخ انفىاكه انًرُىعح 5

 2181 حًهح ذطىعيح تشزاء شرالخ وسرعها 6

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .انرقذيزكرة انشكز ، انجىائش  و شهاداخ 

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 3102 عميد كلية التربية ثناء وتقدير 2

 3102 رئيس الجامعة اختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة اقليمية 3

 3102 عميد كلية التربية مدرسحصولي على لقب  4

 3102 التربيةعميد كلية  انتهاء العام الدراسي 5

 3102 عميد كلية التربية حصول قسم الكيمياء على المركز االول  6

 3102 عميد كلية التربية الجهود الممبذولة في قسم الكيمياء 7

 3102 عميد كلية التربية القيام بنشاط الصفي 8

 3102 عميد كلية التربية االشراف على النشاط الالصفي  9

 3102 عميد كلية التربية الالصفياالشراف على النشاط  :

 3102 رئيس الجامعة نشر بحث في مجلة عالمية رصينة 21

 3102 رئيس الجامعة نشر بحث في مجلة عالمية رصينة 22

الجهود المبذولة في لجنة السكن الخاصة  23
 بالمؤتمر العلمي الدولي االول 

 3102 عميد كلية التربية

 3102 عميد كلية التربية االشراف على حملة تطوعية  24

حصول قسم الكيمياء المرتبة الثانية في  25
 التصنيف الوطني لجودة الجامعات

 3102 عميد كلية التربية

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 يحرزف(-يرىسظ-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 8

 متودط انكلوزي 2

  اخرى  3

 


