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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 الكيمياء التحليلية النظري والعملي االوىل 
 الكيمياء التحليلية نظري وعملي  الثانية 
 اشراف ومناقشة حبوث التخرج الرابع 
  

 

2 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
New transition metal complexes with N2S2 

macrocyclic Schiff-base 
GLOBAL 

JOURNAL 

OF 

INORGANIC 

CHEMISTRY 

Volume 1 | 

Issue 2 | 

November 

2010 
Fourier transform-infrared spectroscopy 

techniques used to study sunflower oil after 

thermally exposure 
International 

Journal of 

Advanced 

Research 

Volume3 

Issue 6 

2015 
Diagnosis of Active Groups of Samples 
Taken (Aniline-Benzoic Acid -Acetic 
Anhydride and Comparing: The Results of 
the Laboratory) 

International 
Journal of 

Chemistry 
Vol. 8, No. 

2; 2016 

Detection of (Zinc,Lead and Iron ) in the 
Iraqi rocks 

 
 Research Journal 

of Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences 

May–June 

2017 

RJPBCS 

8(3) Page 

No. 315 
  Determination of Citric acid ,Benzouic acid 

and sodium benzouate in (Soft drinks, Juice 

 7111  

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 N2S2حتضري وتشخيص بعض املعقدات الفلزية لليكند جديد نوع  املاجستري
 طالبة دكتوراه الدكتوراه
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drinks and Energy drinks which  made in 

Iraq ) using potentiometric detection and 

titration 

 
 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العم  املؤمتر / الندوةاسم 
 العلم يوم مؤمتر

 التعليم وزير قب  من تقديرية وشهادة درع تكرمي
تكرمي  االديب علي دكتور العلمي والبحث العايل

خاص للمتميزون من طلبة الدراسات العليا بنشر 
مشروعهم البحثي يف جملة علمية عاملية  حبث من

  1050متخصصة رصينة عام 

 بغداد جامعة
 الشهيد فاعة
 اجلادرية احلكيم

 2392/  2ب ت 
بتاريخ 

4/4/2122 

 املختربات يف الكيميائي واالمن السالمة عم  ورشة
 الكيميائية

 دايىل معةجا
 العلوم كلية

/ اذار  11-12
/1056  

   
   

 

 

 

 

 

 دوراتال 1

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 كلية دايىل جامعة 44 الرتبوي والتاىي  التدريس طرائق دورة

 تطوير وحدة الرتبية
 التدريس طرائق

 اجلامعي والتدريب

2008-10-13 
 1364العدد 

 كلية دايىل جامعة التفاعلية السبورة التدريبية الدورة
 اهلندسة

22 
2012/5/23 

 كلية دايىل جامعة االفرتاضية املكتبة التدريبية الدورة
 اهلندسة

10-15-
1/1051 

 23 العلوم وزارة املواصفات حتديد يف املعتمد التحلي  طرائق دورة
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 دائرة والتكنلوجيا للمياه والكيميائية الفيزايئية
 واملتابعة التخطيط
 التدريب معهد
 ىي هوالتا

2004/10/28 

 دايىل جامعة رائسة الصفي اع والتف الصف ادارة دورة  
 التعليم ىيئة

 املستمر

51-
59/1/1054 
بكتاب 4022العدد 

رمسي صادر بتاريخ 
53/3/1054 

-1 من للفرتة املتحدة اململكة اىل أيفاد  
 املشرتك العلمي التعاون ابسم 30/50/1055
 التابع الكيمياء وقسم دايىل جامعة العلوم كلية بني

Reading لربيطانيةا ريدنك جلامعة 
 university مع التعاون برانمج ضمن

 اختصارا بدلفي املعروف الربيطانية اجلامعات
 Delphi-Iraq الثقايف اجمللس ميولو والذي

 الربيطاين

 البعثات مديرية
 الثقافية والعالقات
 جامعي امر

بتاريخ  51111
4/9/1055 

 الكيميائية واالمان السالمة جمال يف تدريبية دورة  
 التكنلوجية اجلامعة يف خترباتامل يف

 العربية املؤسسة
 والتكنلوجيا للعلوم

 اينداي وخمتربات
 مع ابلتعاون الوطنية
 العايل التعليم وزارة

 العلمي والبحث
 دائرة / العراقية
 والتطوير البحث
 التكنلوجية اجلامعة

 س 5640العدد 
2012/5/9 

 

المختبر  ( اخلطرة املواد مع التعام أيفاد  )  
الكيميائي 
 المركزي بغداد

س  9393العدد 
بتاريخ 

8/22/2122  
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 كلية دايىل جامعة اوراك   
 العلوم

 التسجي  وحدة

53/9/1051 
ولسنة 

53/50/1054 
 مركز دايىل جامعة دورة كفاءة احلاسبات   

 واالنرتنيت احلاسبة
14/5/1056  
 1/1/1056اىل 

  Google sheet and Microsoft 
excel  ريبية وورشة عم  دورة تد 

شعبة التطوير 
والعليم املستمر  

كلية العلوم جامعة 
 دايىل 

 51بتاريخ  5342
 /4/1059 

يف التقدير  UV-VISز املطياف استخدام جها  
 الكمي للمركبات الكيميائية 

5331 51/4/1059 

دورة تدريبية ) تطبيقات جهاز االمتصاص الذري   
Atomic Absorption ) كز مر  اقيمت يف
 جامعة بغداد حبوث السوق ومحاية املستهلك 

5124 12/55/1052 

دورة تدريبية  بعنوان الطاقة املائية  اقيمت من قب    
 مركز التعليم املستمر جامعة دايىل 

531 1/5/1059 
 

ملتطلبات الرتقية العلمية  91دورة كفاءة احلاسوب   
 والدراسات العليا

 55/1/1056 1539م.ح.ن 

  Microsoft access   دورة يف قسم علوم
 احلاسوب كلية العلوم /دايىل 

3111 30/55/1056 

دورة السالمة واالمن الكيميائي واالشعاعي واملواد   
 املزدوجة االستخدام 

6103 16/4/1056  

دورة مشاركة يف اجملهر الضوئي وتطبيقاته   
Microscope  

7353 19/4/1059 

 Goole sheet)بية مشاركة يف الدورة التدري  
and Microsoft excel ) 

6219 15/4/1059 
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 1052اىل  1051سنة  جامعة العلوم كلية الكيمياء قسم الكيميائية املواد خمزن مسؤؤلة

 2014 لسنة -2015 التسجي  وحدة ومالعل كلية دايىل جامعة اوراك  نظام جلنة يف عضوا
 10 رمسي بكتاب -

2014-11 
 2014 -2015 دايىل جامعة العلوم كلية الكيمياء قسم يف الكيميائية املواد جلنة عضو

 2015 وسنة -2016
 ) عضوا( احلاسبات علوم لقسم االمتحانية الفرعية اللجنة

 احلاسبات قسم العلوم كلية دايىل جامعة
-4-27 
2009 

 عضوا( الكيمياء لقسم االمتحانية الفرعية اللجنة
 الكيمياء قسم العلوم كلية دايىل جامعة

 2010 لسنة -2011
 ولسنة -2012

2011 
بتاريخ  1930العدد  ) عضوا ( الرتبوي االرشاد جلنة

5/55/1056 
  ) عضوا( املقاصة جلنة

بتاريخ  1930العدد 
5/55/1056 

بتاريخ  1121العدد  ( )عضواجلنة االوراك  
50/55/1054 

بتاريخ  5312العدد  مساعد كيمياوي ) تعاقد ( خمتربات الكيمياء كلية العلوم /دايىل 
59/55/1001 

رمضان  54وبتاريخ 
5414 

 53/4/1055 امر داخلي تكليف اعداد ورقة حبثية نوعية حول تطوير املناهج 
الدكتور املرحوم  دمحم نزار  م مقرر قسم الكيمياء بدال من رئيس القس

يوم اعتبارا من  56/ كلية العلوم / جامعة دايىل ملدة املختار
  2/1055/ 35اىل  5/1/1055

بتاريخ  55399العدد 
4/2/1055 

خ بتاري 5529جلنة مناقشة حبوث التخرج  املرحلة الرابعة الدراسة الصباحية واملسائية 
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 4/4/1059 ) عضوا (  1059-1052للعام الدراسي 
بتاريخ  369 جلنة تدقيق الدفاتر االمتحانية يف قسم الكيمياء العلوم دايىل 

12/5/1056 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 املركزية اللجنة قب  من االجنبية اللغة امتحان يف النجاح وثيقة
  املستنصرية اجلامعة االداب كلية يف احلية االجنبية اللغات المتحاانت

 امتيازوبتقدير 

 16/5/1003 اتريخ
 111العدد 

 يف واالنرتنيت احلاسبة مركز من واالنرتنيت احلاسوب كفاءة شهادة
 امتياز وبتقدير دايىل جامعة

2005/7/7 
/ك الدورة 516العدد 

55 
 العلمي والبحث العايل التعليم وزير قب  من درع ووسام قديريةت شهادة

 العلم بتقدير امتياز يوم مؤمتر يف
6/4/1056 

 53/50/1002 قب  من الرتبوي ىي هوالتا التدريس طرائق دورة يف املشاركة تقومي شهادة
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 امتياز وبتقدير االصمعي الرتبية كلية دايىل جامعة
Chemical Safety and Security 

Officersponded by the united Training 
(15-17/may/2012) 

states department of state 

(15-
17/may/2012) 

 1055اكتوبر   العراق دلفي برانمج وفق بريطانيا ريدنك جامعة من تقديرية شهادة  
  للمياه والكيميائية الفيزايئية الصفات حتلي  طرائق عن تقديرية شهادة  

 على % 93 بدرجة االوىل املرتبة على وحصويل امتياز ديروبتق
 املتقدمني

13-12/50/1002 

 مرقم جامعي وابمر احلاسوب كفاءة شهادة  
بتاريخ  1539ن.ح.م

55/1/1056 
 املختربات يف الكيميائي واالمن السالمة عم  بورشة مشاركة شهادة  

 دايىل جامعة العلوم كلية  يف الكيميائية
11-12 //31056 

 51بتاريخ  11العدد  شهادة كفاءة حاسبات االزمة للرتقيات العلمية والتقدمي للدراسات العليا   
/2/1009 

شهادة تقديرية  ) شهادة مشاركة يف الدورة التدريبية ) تطبيقات جهاز   
مقدمة من جامعة  Atomic absorptionاالمتصاص الذري 

برعاية أ.م.د. حيىي كمال  بغداد مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك
 خلي  مدير املركز 

5124 
12/55/1052 

 

17 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 11/4/1051 5142شكر وتقدير من قب  عميد كلية العلوم أ. د. 
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ارك  للجهود املبذولة يف حتسني حسني مب
اعداد دلي  مرشد املخزن الكيميائي يف كلية 

 العلوم 
 دايىل جامعة رئيس قب  منشكر وتقدير 

 عن االستاذ الدكتور هشام عطا شحاذة
 دورة اجتياز

املعتمد يف حتديد املواصفات  التحلي  طرائق
 ينلكو  وابمتياز الفيزايوية والكيمياوية للمياه 

 على االوىل
 املشرتكني

6973 2004-12-20 
 6913العدد 

شكر وتقدير من قب  عميد كلية العلوم عبد 
 دورة اجتياز عنالكرمي عرييب سبع 

املعتمد يف حتديد املواصفات  التحلي  طرائق
  الفيزايوية والكيمياوية للمياه 

 51بتاريخ  691العدد 
/51/1004 

 دايىل عةجام رئيس قب  من وتقدير شكر
 الكليات عمادات يف االمتحانية اللجان اىل

 كافة

 املرقم اداري امر
1518 

2009-8-17 

 دايىل جامعة رئيس قب  من وتقدير شكر
 بسبب رشيد شاكر حممود الدكتور االستاذ
 يف بتكرميي عاملية علمية جملة يف حبثي نشر

 العلم يوم

6390 2011-5 -4 
 

 

 العلوم ليةك يدمع قب  من وتقدير شكر
 د. ظاهر عبد اهلادي عبد هللا  العميد وكالة 

201 54/4/1055 

 العلوم كلية يدمع قب  من وتقدير شكر
للمهام املوكلة يف  مبارك حسني حتسني د..م.أ

 قسم الكيمياء 

2879 2015/11/11 

 العلوم كلية عنيد قب  من وتقدير شكر
 لتزويدان املكتبة مبارك حسني حتسني د..م.أ

428 2015/2/8 
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 االلكرتونية ابلكتب العلمية 
 العلوم كلية يدمع قب  من وتقدير شكر

للمراقبة يف  مبارك حسني حتسني د..م.أ
 االمتحاانت النهائية 

1968 11/7/2016 

 العلوم كلية دعمي قب  من وتقدير شكر
للجهودي يف  مبارك حسني حتسني د..م.أ

 أتهي  خمزن املواد الكيميائية 

2230 22/8/2016 

 العلوم كلية عميد قب  من وتقدير شكر  
يف نق  وترتيب  مبارك حسني حتسني د..م.أ

 خمزن املواد الكيميائية

31 2017/1/5 

شكر وتقدير لللجنة االمتحانية  من قب    
 أ.د. حممود شاكر رشيد رئيس اجلامعة وكالة 

 11/1/1009بتاريخ  2412العدد 
 

م وظيفي لغرض شكر وتقدير ومنح قد  
 العالوة والرتفيع القادمني 

919 55/1/1055 

شكر وتقدير يف اجناز اعمال داخ  قسم   
الكيمياء كلية العلوم جامعة دايىل  للعام 

  1052 – 1051الدراسي 

3011 1/50/1052 

 3/1/1051 1311 ترقية علمية   
     

 


