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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

البكالوريوس

بغداد

العلوم

1990/6/30

بغداد

العلوم

2000/12/12

الماجستير

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

كيمياوي  /فني

جامعة بغداد /كلية الزراعة

2000/12/12 -1990/4/1

2

تدريسية

جامعة بغداد /كلية الزراعة

 -2000/12/12لحد اليوم

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

بغداد

 -2000/12/12لحد اليوم

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
المـــــادة

السنـــــة

القســـم

ت
1

وقاية النبات

الكيمياء الحياتية

1997-1993

2

علوم المحاصيل الحقلية

الكيمياء الحياتية

1997 -1993

3

البستنة وهندسة الحدائق

الكيمياء العامة

2004,2001

4

المكننة الزراعية

الكيمياء العامة

2004,2001

5

علوم االغذية والتقانات االحيائية

الكيمياء العامة

2004,2001

6

علوم التربة والموارد المائية

الكيمياء التحليلية

2007-2005

7

الثروة الحيوانية

الكيمياء التحليلية

8

وقاية النبات

الكيمياء التحليلية

2008-2005
2012,2011
2011-2008

9

علوم االغذية والتقانات االحيائية

الكيمياء التحليلية

2012 -2009

10

علوم االغذية والتقانات االحيائية
( طلبة دراسات عليا)

كيمياء كاربوهيدرات متقدم

2014

المـــــادة

السنـــــة

القســـم

ت
11

التصحر

الكيمياء العامة

2015

12

الصناعات الغذائية

الكيمياء العامة

 -2012ولحد االن

13

وقاية النبات

الكيمياء الالعضوية

 -2012ولحد االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها/ :
ت

اسم االطروحة او الرسالة

السنـــــة

القسم

1
2
3

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

المؤتمر العلمي الثاني للتقنيات الحديثة
في االنتاج الحيواني والنباتي لكلية
الزراعة /جامعة الكوفة

19-18
2012/4/

كلية الزراعة /
جامعة الكوفة

بحث

2

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة
/جامعة الكوفة

18-17
2013/4/

كلية الزراعة /
جامعة الكوفة

3

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب
البيطري /جامعة الكوفة

13-12
2014/2/

كلية الطب البيطري
 /جامعة الكوفة

بحث

4

حلقة دراسية  /دور العناصر الفلزية في
المستحضرات الصيدالنية

2010

كلية الزراعة/
جامعة بغداد /شعبة
العلوم االساسية

محاضر

5

حلقة دراسية  /تاثيرالمجال المغناطيسي
على ذوبانية االمالح في ظروف
حرارية و pHمختلفة

2012/4/29

كلية الزراعة/
جامعة بغداد /شعبة
العلوم االساسية

محاضر

( بحث  /بوستر
حضور)
بحث

6

احتفالية عن اليوم العالمي للغة العربية

2013/12/18

7

احتفالية عن اليوم العالمي للغة العربية

2015/11/17

كلية الزراعة/
جامعة بغداد
كلية الزراعة/
جامعة بغداد

8

سيمنار بعنوان

2014/2/32

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

ندوة ثقافية االعجاز في القرآن الكريم

2016/4/7-6

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

محاضر

 10ورشة عمل بعنوان تركيب الذرة
ومكتشفيها لطلبة المرحلة االول /قسم
الوقاية

2016/3/29

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

محاضر

 11ورشة عمل بعنوان تركيب الذرة
ومكتشفيها لطلبة المرحلة االول /قسم
الصناعات الغذائية

2017/1/4

كلية الزراعة/
جامعة بغداد

محاضر

Preparation and
Characterization of New
Mixed Ligand Complexes of
(p-Methyl Anilino)-p-Chloro
Phenyl Acetonitrile and
Ethylene Diamine

9

عضو في اللجنة
التحضيرية
عضو في اللجنة
التحضيرية
ومحاضر
باحث

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

 -1مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية عددها  35منتج في
معرض الصناعات الغذائية والتقانات االحيائية بتاريخ
.2012/4/28

 -2مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية عددها  52منتج في
معرض اقيم في كلية الزراعة /جامعة بغداد بمناسبة بغداد عاصمة
الثقافة العربية لعام  2013بتاريخ .2013/4/9

خارج الكلية
 -1مشاركة بمنتجات من المستلخصات
النباتية عددها  23منتج في معرض السيادة
العلمي السادس بتاريخ  2012/5/11والفوز
بالجائزة الثالثة في هذا المعرض من اصل
 600مشارك الذي اقيم في ملعب الشعب
برعاية وزارة الرياضة والشباب .
 -2مشاركة بمنتجات من المستلخصات
النباتية في مهرجان يوم الجامعة بتاريخ
2015/4/22

 -3مشاركة بمنتجات من المستلخصات النباتية في معرض الصناعات
الغذائية والتقانات االحيائية بتاريخ 2015/5/4

-3المشاركة في دورة التوفل في وحدة التطوير والتعليم
المستمر \جامعة بغداد \سنة . 2008

 -4عمل دليل خاص بجميع منتسبي شعبة العلوم االساسية من
تدريسين وفنيين واداريين مع سيرة ذاتية لجميع تدريسي الشعبة
للعام . 2013

-4مشاركة في دورة اللغة العربية وطرائق التدريس في
وحدة التطوير والتعليم المستمر\ جامعة بغداد \ سنة
2001

 -4تنظيم جميع ندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالشعبة .

 -6تقديم دراسة موثقة بالصور النجازات شعبة العلوم االساسية للعام
. 2013-2012

 -7اعداد منهج في مادة الكيمياء الالعضوية نظريا وعمليا

 -8اعداد منهج جديد في مادة الكيمياء التحليلية العملي واستحداث
تجارب جديدة ذات فائدة اكثر.
 -9المشاركة في صيانة المختبرات العلمية وتهيئتها للطلبة من حيث
االجهزة والمواد الكيمياوية  ,حيث تم تهيئة مختبر الكيمياء
العامة بعد الغاؤه لعدة سنوات من حيث االجهزة واالدوات
الزجاجية والمواد الكيمياوية .
 -9االشراف على الطلبة في اعداد التقارير العلمية الهادفة ضمن
مادة اال ختصاص التي تدرس لهم وفي عمل البوسترات
العلمية والملصقات الجدارية ضمن مادة االختصاص التي
تدرس لهم وعرضها في المختبرات العلمية والممرات
الخاصة بشعبة العلوم االساسية باالضافة الى عمل عناوين
خاصة بمختبر الكيمياء التحليلية والكيمياء العامة .
 -10المساهمة في اللجان االمتحانية في المراقبات ,امتحانات
نهاية كل كورس دراسي للفصلين الخريفي والربيعي للدور
االول والثاني بمعدل خمس مراقبات او اكثر لكل دور

 -5مشاركة في دورة الحاسوب في وحدة مركز
الحاسبة \ جامعة بغداد \ سنة .2008/12/13
 -6دورة الباحث العلمي Google Schoolar
في مركز التطوير والتعليم المستمر بتاريخ
20/12/2015
-7دورة البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي في مركز
التطوير والتعليم المستمر بتاريخ 24/5/2016

ثامنا المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير
. التعليم
السنـــــة

محل النشر

2000

جامعة بغداد

2005

اسم البحث

ت

(Athesis) Synthesis and Characterization of New Metal
Complexes of Schiff Bases Derived From 2Aminobenzothiazole and Aromatic Aldehyde

1

Iraqi J. of
Science
Iraqi J. of
Science
Ibn- AlHatham J.for
Pure
&Apply
Science

Synthesis and Characterization of New Metal Complexes
of Schiff Bases Containing a thiazole ring.
Synthesis and Characterization of New Metal Complexes
& Mixed Ligand.
Synthesis and Characterization of New Metal Complexes
Aminonitriles Derived From P- of αMethoxybenzaldehyde with Aromatic Amines.

2

2010

Baghdad
Science
Journal

Synthesis and Characterization of New Metal Complexes
of α-Aminonitriles Derived from P- Toluidine and
Aromatic Aldehydes.

5

11(7)
2012

Pakistan J.
of
Nutrition

The Injection Effect of Local Oily Cadmium Ligand
Compound on the Blood Performances of Layer
Chickens.

6

11(6)
2012

International
Journal of
Poultry
Science

A Comparative Histological Study Between Injection
and Oral Administration of New Cadmium Aminonitril
Complex (CAC) in Layer Chickens to Control or Treat
E. coli Information and Their Counts in Digestive Tract

7

4(1)
2012

Kufa Journal
for
Agriculture
Sciences

The Effect of Using A New Local Oily Inject able
Cadmium Complex (CLC) in Layer Hens'(Lohman
Brown) to Control & Salpingitis Caused by E. Coli)
)and Hen Day Egg Production .

8

2013

Kufa Journal The effect of magnetic field on the solubility of K2CO3
for
and Na2CO3.7H2O at different temperature and pH
Agriculture values .
Sciences

2006
2009

3
4

9

ت
10

اسم البحث
The Pharmaceutical Effect of New Oily Cadmium
Aminonitril Complex (CAC) Injection in Layer
Chickens Against E. Coli Infection and Its Effect on
Their Performance.

11
The Factors Effecting the Formation of Curcumin-Al
(III) Complexes

12

محل النشر

السنـــــة

Faculty of
Veterinary
Medicine
Kufa Journal

2014

Pak. J.
Chem.

Iraqi Journal Preparation and Characterization of New Mixed Ligand
of Science, Complexes of
(p-Methyl Anilino)-p-Chloro Phenyl Acetonitrile and
Ethylene Diamine

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 -1عضو لجنة علمية في شعبة العلوم االساسية .
 -2عضو لجنة استالل في شعبة العلوم االساسية .
 -3عضو لجنة جرد السنوي لموجودات شعبة العلوم االساسية.
 -4عضو لجنة مشتريات في شعبة العلوم االساسية.
 -5عضو لجنة متابعة سير المختبرات في شعبة العلوم االساسية.
 -6عضو لجنة اقامة المعارض والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بشعبة العلوم االساسية .
 -7حاليا عضو لجنة اقامة المعارض واالحتفاالت في شعبة العلوم االساسية .
 -8حاليا رئيس لجنة قاعدة البيانات في شعبة العلوم االساسية .
 -9حاليا رئيس لجنة السيمنار في شعبة العلوم االساسية .
حاليا مدير مختبر الكيمياء العامة في شعبة العلوم االساسية .
-10
حاليا عضو مجلس شعبة العلوم االساسية .
-11

)5(1
2015
2016,
57,
No.4B

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

1

2

3

4

5

6

7

كتاب الشكر أو
الجائزة أو شهادة
التقدير
كتاب شكر وتقدير

الجهة المانحة

السنة

السيد د .مهدي ابراهيم عودة عميد كلية الزراعة /
جامعة بغداد للمساهمات الجادة في التدريس .

1997/3/5

السيد د .عبد االله يوسف الخشاب رئيس جامعة بغداد
لكوني من الست االوائل في دورة طرائق التدريس
واللغة العربية .

2001/4/7

الحصول على شهادة السيد د .سعدون عبد الهادي سعدون عميد كلية
الزراعة  /جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي
تقديرية
الثاني للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني والنباتي
لكلية الزراعة  /جامعة الكوفة ببحث يتضمن تحضير
مادة دوائية جديدة للدواجن .

2012/4/19

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في قسم الصناعات الغذائية .

2012 /5/ 2

كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

الحصول على الجائزة
الثالثة من اصل 600
مشارك في معرض
السيادة العلمي السادس
الذي اقيم في ملعب
الشعب برعاية وزارة
الرياضة والشباب.

كتاب
بتاريخ

شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

وزارة الرياضة والشباب

-11
.2012/5/12

من قبل السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية
الزراعة/جامعة بغداد للمشاركة في معرض السيادة
العلمي السادس بمنتجات من مستخلصات نباتية .

2012 /5/ 30

من السيد ا.د .رياض عزيز هادي مساعد رئيس جامعة
بغداد لنشر بحوث في مجالت عالمية.

2013/1/13

8

9

10
11
12

13

14

15
16

17

من السيد ا.د .فاضل الصحاف عميد كلية الزراعة /
جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث
للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني والنباتي لكلية
الزراعة  /جامعة الكوفة ببحث يتضمن تحضير مادة
دوائية جديدة للدواجن .

2013/4/18

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في بناية الدراسات العليا بمناسبة ( بغداد
عاصمة الثقافة العربية لعام . ) 2013

2013 /5/ 5

السيد د .حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة ( يوم اللغة
العربية العالمي ).

2014 /2/ 1

االستاذ د .علي االديب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم .

 2013و2014

السيد د .احمد حميد العزام عميد كلية الطب البيطري /
جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني
لكلية الطب البيطري ببحث يتضمن تحضيرمادة دوائية
جديدة للدواجن .

2014/2/13

كتاب تثمين جهود

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة ( يوم اللغة
العربية العالمي ).

2016/1/11

كتاب شكر وتقدير

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في بناية المكتبة المركزية بمناسبة مهرجان
يوم الجامعة في يوم .2015/4/22

2015/10/26

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع منتسبي
جامعة بغداد تثمينا لجهودهم في مجلة ربوع الرافدين.

2015/9/7

االستاذ د .حسين يوسف المساعد االداري لرئيس
جامعة بغداد لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا
لجهودهم .

2014/4/24

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد

2015/3/1

شهادة تقديرية

كتاب شكر وتقدير

كتاب تثمين جهود

كتابي شكر وتقدير

شهادة تقديرية

 -1كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

18

19
20

ت

كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

تثمين جهود

السيد د .عبد الحسين عبد الرسول رئيس جامعة بغداد
بمناسبة حصول الجامعة على المركز االول على
العراق والمرتبة الثامنة عشر عربيا من بين افضل
 100جامعة في تصنيف QSالفضل الجامعات لعام
.2015

2015/6/17

النائبة حنان الفتالوي لجميع منتسبي جامعة بغداد
تثمينا لجهودهم في تهيئة االمور الدراسية للطلبة بفترة
قياسية .

2015/1/17

السيد م.د .غالب عبد الكريم عزيز االمين العام للمكتبة
المركزية لجامعة بغداد

2016/12/14

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

سنة النشر

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

ثاني عشر :اللغــات .



اللغة العربية
اللغة االنكليزي

