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 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 30/6/1990 العلوم بغداد وريوسالبكال

 12/12/2000 العلوم بغداد الماجستير

    

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  1997-1993 الكيمياء الحياتية وقاية النبات 1

2 
علوم المحاصيل 

 الحقلية

 1997 -1993 الكيمياء الحياتية



 

 

 

 

 

 

 

3 
البستنة وهندسة 

 الحدائق

 2004,2001 الكيمياء العامة

 2004,2001 الكيمياء العامة المكننة الزراعية 4

5 
علوم االغذية والتقانات 

 االحيائية

 2004,2001 الكيمياء العامة

 لحد اليوم -2012

علوم التربة والموارد  6

 المائية

   2007-2005 الكيمياء التحليلية

7 
  2008-2005 الكيمياء التحليلية الحيوانية الثروة

2012,2011        

      2011-2008 الكيمياء التحليلية وقاية النبات 8

علوم االغذية والتقانات  9

 االحيائية

 2012 -2009 الكيمياء التحليلية

10 
 2015 الكيمياء العامة التصحر

11 
 2018 -2012 الكيمياء الالعضوية وقاية النبات

12 
 2019 الكيمياء العامة  االنتاج الحيواني 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 
علوم االغذية والتقانات 

 االحيائية

 

 ) عملي ( كيمياء كاربوهيدرات متقدم

 
2014 

 

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : ا  خامس

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الثاني للتقنيات الحديثة  1

في االنتاج الحيواني والنباتي  لكلية 

 الزراعة /جامعة الكوفة

18-19 

/4/2012 

كلية الزراعة / 

 جامعة الكوفة

 حث اب

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة  2

 /جامعة الكوفة

17-18 

/4/2013 

كلية الزراعة / 

 جامعة الكوفة

 حث اب

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب  3

 البيطري/ جامعة الكوفة

12-13 

/2/2014 

كلية الطب البيطري 

 / جامعة الكوفة

 حث اب



 

 

 

 

 

 

 

في حلقة دراسية / دور العناصر الفلزية  4

 المستحضرات الصيدالنية

كلية الزراعة/  2010

جامعة بغداد/ شعبة 

 العلوم االساسية

 محاضر

/ االعجاز في القرآن الكريمندوة ثقافية  5

 محاضر وعضو لحنة تحضيرية 

كلية الزراعة/  6-7/4/2016

 جامعة بغداد

محاضر وعضو 

 لحنة تحضيرية 

كلية الزراعة/  18/4/2018 ندوة بعنوان سالمة الغذاء في المطاعم  6

 جامعة بغداد

 عضو لجنة علمية 

ندوة علمية صحة الفم واالسنان  7
 الوقاية والعالج  

 

14/04/2019 
 

كلية الزراعة/ 

 جامعة بغداد

رئيس  الجلسة 

 الثانية

و معرض الجامعات والكليات  مؤتمر 8

 والمعاهد الدولي االول 

 

معرض بغداد  3-6/12/2018

 الدولي 

 نتجات مشاركة بم

9 
 ندوة التسمم الغذائي القاتل 

كلية الزراعة/  13/11/2018

 جامعة بغداد

 حضور

 

 

 

 

 / :براءات االختراع: سادسا
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  

 السنة الجهة المانحة الجائزة ت

5 
الحصول على الجائزة 

 600الثالثة من اصل 

مشارك في معرض 

السيادة العلمي السادس 

ي ملعب الذي اقيم ف

الشعب برعاية وزارة 

  .الرياضة والشباب

 وزارة الرياضة والشباب
11-

12/5/2012. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 35مشاركة بمنتجات  من المستلخصات النباتية عددها  -1

منتج في معرض الصناعات الغذائية والتقانات االحيائية 

 .28/4/2012بتاريخ 

 

مشاركة  بمنتجات  من  -1

منتج  23المستلخصات النباتية عددها 

في معرض السيادة العلمي السادس 

والفوز بالجائزة  11/5/2012بتاريخ 

 600الثالثة في هذا المعرض من اصل 

مشارك الذي اقيم في ملعب الشعب 

 برعاية وزارة الرياضة والشباب  .

 
 52تية عددها مشاركة بمنتجات  من المستلخصات النبا -2

منتج في معرض اقيم في كلية الزراعة /جامعة بغداد 

بتاريخ  2013بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 

9/4/2013. 

 

مشاركة بمنتجات  من  -2

في مهرجان المستلخصات النباتية 

 22/4/2015بتاريخ  يوم الجامعة 

ض مشاركة بمنتجات  من المستلخصات النباتية في معر -3 

 4/5/2015الصناعات الغذائية والتقانات االحيائية بتاريخ 

التطوير  مركزالمشاركة في دورة التوفل في -3

 . 2008سنة \جامعة بغداد \والتعليم المستمر 

عمل دليل خاص بجميع منتسبي شعبة العلوم االساسية  -4

من تدريسين وفنيين واداريين مع سيرة ذاتية لجميع 

 . 2013تدريسي الشعبة للعام 

مشاركة في دورة اللغة العربية وطرائق -4

 \التطوير والتعليم المستمر مركزالتدريس في 

 2001سنة  \جامعة بغداد 

تنظيم جميع ندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالشعبة  -4

. 

 

مركز مشاركة في دورة الحاسوب في  -5

 في جامعة بغداد  \الحاسبة 

13/12/2008. 

ور النجازات شعبة العلوم تقديم دراسة موثقة بالص -6 

 . 2013-2012االساسية للعام 

الباحث العلمي مشاركة في دورة  -6
Google Schoolar  مركز التطوير في

 20/12/2015بتاريخ  والتعليم المستمر

 اعداد منهج في مادة الكيمياء الالعضوية نظريا وعمليا -7
دورة البايوتكنولوجي والنانو مشاركة في -7

كز التطوير والتعليم مرفي تكنولوجي 

 24/5/2016بتاريخ المستمر

في مادة الكيمياء التحليلية العملي  ةجديد تجارباعداد -8 

 واستحداث تجارب جديدة ذات فائدة اكثر.

 

مشاركة في دورة مخازن المواد -8

الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 8/3/2018-4للفترة 



 

 

 

 

 

 

 

وتهيئتها للطلبة  المشاركة في صيانة المختبرات العلمية  -9

من حيث االجهزة والمواد الكيمياوية , حيث تم  تهيئة 

مختبر الكيمياء العامة بعد الغاؤه لعدة سنوات من حيث 

 االجهزة واالدوات الزجاجية والمواد الكيمياوية .

 

مشاركة في دورة اسس العمل المختبري في -9

-15المختبرات الكيمياوية والبايولوجية للفترة 

19/4/2018 

التقارير العلمية  اعداد االشراف على  الطلبة في -10

 .الهادفة ضمن مادة اال ختصاص التي تدرس لهم 

للفترة  situ hybridization Inدورة-10

16-17/1/2018 

المساهمة في اللجان االمتحانية في المراقبات,  -11

امتحانات نهاية كل كورس دراسي للفصلين الخريفي 

الول والثاني بمعدل خمس مراقبات او والربيعي للدور ا

 .اكثر لكل دور

زيارة علمية الى مركز بحوث السوق -11

 وحماية المستهلك 

23/12/2018 

 

 

اعداد قاعدة بيانات بباحثين شعبة العلوم -12

 .2014االساسية في عام 

تشخيص المركبات مشاركة في دورة -12

-FTIR &UV-الكيميائية باستخدام جهازي 

Vis   

26/02/2019 

توجيه الطلبة في عمل البوسترات العلمية  -13 

والملصقات الجدارية ضمن مادة االختصاص التي تدرس 

 لهم وعرضها في المختبرات العلمية .

مشاركة في دورة التقنيات الحديثة في -13

الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية واستخدامها 

 11/11/2018في عرض المحاضرات 

يد من الندوات والمؤتمرات والحلقات حضور العد -14

 الدراسية وورش العمل في بعض كليات جامعة بغداد

حضور احتفالية االسبوع العربي للكيمياء -14  

22/10/2018 

 

دورة لطالب الدراسات العليا بعنوان تحضير -15

-13المحاليل القياسية ومعايرة المحاليل التفريبية للفترة 

14/3/2018 

رشة عمل مدى التاثير و مشاركة في-15

على صحة المستهلك               السلبي  

UPVC النابيب   

 04/09/2018         

دورة تدريبية بعنوان اجراءات الدفاع المدني -16

 28/3/2018-27للعاملين في المختبرات العلمية للفترة 
 

مشاركة بمنتجات  من المستلخصات النباتية في   -17

 3/5/2017لية الزراعة بتاريخ يوم التصميم الخاص بك
 

ورشة عمل  المحاليل القياسية ومعايرة محاضر في  -18

 15/01/2019المحاليل التقريبية 

 

 

 

محاضرفي دورة نظام توصيل المعلومات عن المواد  -19

 NFPAالخطرة وطريقة تخزينها وترميزها حسب نظام 

6-7/3/2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

وحساب  محاضرفي  دورة اسس تحضير المحاليل -20

 تراكيزها 

24-26/3/2019 

 

محاضر في دورة ارشادية في السالمة المهنية في -21

 المختبرات 

14/03/2019 

 

 

مشاركة في دورة نظام جودة واعتماد المختبرات  -22

 21/5/2019-19التعليمية نهج وادارة للفترة 
 

والدليل االرشادي  GLPمشاركة في دورة تطبيق نظام  -23

  4/12/2018-3صحة المهنيةللسالمة وال
 

دورة البدائل المحلية في مختبرات الكيمياء مشاركة في -24

 والفيزياء

21-24/4/2019 
 

حضور ندوة التقانات الحديثة في مكافحة -25

  04/03/2019التصحر

دور االستثمار الزراعي في تعزيز منظومة حضور ندوة -26

  12/03/2019االمن الغذائي

انات االسمدة الحديثة ودورها في زيادة تق حضور ندوة-27

  12/03/2019االنتاج الزراعي

دورة فحص ومعايرة االجهزة مشاركة في -28

   27/03/2019المختبرية

دورة استخالص المواد الفعالة والزيوت مشاركة في -29

 العطرية

17-20/3/2019 
 

مشاركة في دورة اسس ادارة النفايات المختلفة ) -30

  11/12/2018-10 والبايولوجية واالكترونية (  الكيمياوية

حلقة دراسية زيادة ثابت استقرارية بعض محاضر في -31
 19/03/2019المعقدات باستخدام الماء الممغنط 

 
 

 

18/12/2018 GLP دورة جودة المختبرات  مشاركة في-32   

 

 

 

المشاركة في دورة المركبات النانوية تقنيات تحضيرها -33

 03/03/2019يميائيا وتشخيصها ك

 

 

 

03/03/2019 

 

 

مشاركة في دورة ترميز المواد الكيمياوية حسب نظام -34

 الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق 

06/04/2019 

 
 

احتفالية عن اليوم العالمي عضو لجنة تحضيرية في -35

  18/12/2013للغةالعربية

مي للغة احتفالية عن اليوم العالعضو لجنة تحضيرية في  -36

  17/11/2015العربية



 

 

 

 

 

 

 

حلقة دراسية /محاضر -37  

Preparation and Characterization of New     

Mixed Ligand Complexes of 

(p-Methyl Anilino)-p-Chloro Phenyl 

Acetonitrile and Ethylene Diamine32/2/2014 
 

تركيب الذرة ومكتشفيها بعنوان  ورشة عمل محاضر في -38

29/3/2016 / قسم الوقايةة المرحلة االوللطلب   

تركيب الذرة ومكتشفيها بعنوان  ورشة عمل محاضر في -39

 4/1/2016/ قسم الصناعات الغذائيةلطلبة المرحلة االول

 

 

بعنوان التصور العلمي للمكونات  ورشة عمل محاضر في -40

/ قسم الصناعات لطلبة المرحلة االول الذرية وماهية التاصر

3/1/2018ذائيةالغ   

حلقة دراسية / تاثيرالمجال المغناطيسي على محاضر في -41

 مختلفة pHذوبانية  االمالح في ظروف حرارية و

29/4/2012 
 

محاضر في حلقة دراسية بعنوان دراسة تاثير المعقدات -42

الفلزية على الفعالية البايولوجية لبعض انواع البكتريا 

9/5/2018  
 

كيفية التعامل مع االدوات  بعنوان ورشة عمل محاضر في -43

واالجهزة الكيمياوية اضافة الى رموز السالمة بالمختبرات 

ى/ قسم علوم التربة والموارد لطلبة المرحلة االولالعلمية  

23/1/2018المائية   
 

بعنوان ورشة عمل  محاضر في -44  

  تفسير العلماء للذرة والنماذج التي وضعت لتفسير نظرياتهم

ى/ لطلبة المرحلة االول    

 20/3/2017طلبة المرحلة االولى /قسم وقاية النبات 

 

 

 

دراسة تاثير الماء محاضر في حلقة دراسية بعنوان -45

 28/5/2017الممغنط على بعض المتغيرات الكيميائية 

EBT-M (II) لمعقدات    

تحضير وتشخيص محاضر في حلقة دراسية بعنوان -46

دة لبعض العناصر االنتقالية لمركب االزو معقدات فلزية جدي

12/11/2016المشتق من الكومارين  

 
 

محاضر في حلقة دراسية بعنوان دراسة تاثير المعقدات -47

الفلزية على الفعالية البايولوجية لبعض انواع البكتريا 

9/5/2018   

كيفية التعامل مع االدوات  بعنوان ورشة عمل محاضر في -48

ياوية اضافة الى رموز السالمة بالمختبرات واالجهزة الكيم

ى/ قسم علوم التربة والموارد لطلبة المرحلة االولالعلمية  

23/1/2018المائية    

تحضير وتشخيص معقدات محاضر في حلقة دراسية -49

فلزية جديدة لبعض العناصر االنتقالية مع ليكندات حلقية ثالثية 

 26/10/2016السن 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

عمل منتجات من مستخلصات نباتية  ورشةمحاضر في -50

29/11/2018 

 

 

 

ورشة عمل االغذية الحامضية والقاعدية محاضر في -51
 14/04/2019وتاثيرهما على صحة االنسان 

 
 

 

ورشة عمل دراسة الجسيمات االساسية محاضر في -52
 14/01/2019المكونة للذرة 

 
 

 

ورشة عمل تصور رذرفورد وبور للذرة محاضر في -53

09/04/2019 
 

 

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

(Athesis) Synthesis and Characterization of New 

Metal Complexes of Schiff Bases Derived From 2-

Aminobenzothiazole and Aromatic Aldehyde  

 2000 جامعة بغداد

  

2 

Synthesis and Characterization of New Metal 

Complexes of Schiff Bases Containing a thiazole 
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Iraqi J. of 

Science 

2005 

3 

Synthesis and Characterization of New Metal 
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Science 
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4 
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5 
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6 

The Injection Effect of Local Oily Cadmium 
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 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

 . في شعبة العلوم االساسية و لجنة علميةعضحاليا -1

 .في شعبة العلوم االساسية  عضو لجنة استالل -2

 عضو لجنة جرد السنوي لموجودات شعبة العلوم االساسية. -3

 .في شعبة العلوم االساسيةعضو لجنة مشتريات   -4

 .في شعبة العلوم االساسيةعضو لجنة متابعة سير المختبرات  -5
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 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 أو شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

1 
ابراهيم عودة  عميد كلية الزراعة / السيد د. مهدي  شكر وتقدير  كتاب

 جامعة بغداد  للمساهمات الجادة في التدريس .
5/3/1997 

2 
السيد د. عبد االله يوسف الخشاب رئيس جامعة بغداد   شكر وتقدير  كتاب

لكوني من الست االوائل في دورة طرائق التدريس 

 واللغة العربية .

7/4/2001 

3 
دون عبد الهادي سعدون  عميد كلية السيد د. سع شهادة تقديرية   

الزراعة / جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي 

الثاني للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني والنباتي 

لكلية الزراعة / جامعة الكوفة ببحث يتضمن تحضير 

 مادة دوائية جديدة للدواجن .

19/4/2012 

4 
زبيدي عميد كلية الزراعة / جامعة السيد د. حمزة ال شكر وتقدير  كتاب 

بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات 

 نباتية  في قسم الصناعات الغذائية .

2 /5 /2012 

5 
السيد د. حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة/جامعة   شكر وتقدير  كتاب 

بغداد للمشاركة في معرض السيادة العلمي السادس 

 اتية  .بمنتجات من مستخلصات نب

30 /5 /2012 

6 
السيد ا.د. رياض عزيز هادي مساعد رئيس جامعة   شكر وتقدير  كتاب

 بغداد  لنشر بحوث  في مجالت عالمية.
13/1/2013 



 

 

 

 

 

 

 

7 
 شهادة تقديرية 

السيد ا.د. فاضل الصحاف عميد كلية الزراعة /   

جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث 

في االنتاج الحيواني والنباتي لكلية للتقنيات الحديثة 

الزراعة / جامعة الكوفة ببحث يتضمن تحضير مادة 

 دوائية جديدة للدواجن .

18/4/2013 

8 
السيد د. حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة / جامعة  شكر وتقدير  كتاب

بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات 

بمناسبة ) بغداد  نباتية  في بناية الدراسات العليا

 ( . 2013عاصمة الثقافة العربية لعام 

5 /5 /2013 

9 
  تثمين جهود كتاب

السيد د. حمزة الزبيدي عميد كلية الزراعة / جامعة 

بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة ) يوم اللغة 

 العربية العالمي (.

1 /2 /2014 

10 
 شكر وتقدير  كتابي 

ديب  وزير التعليم العالي والبحث االستاذ د. علي اال

العلمي   لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم 

. 

 2014و 2013

11 
 شهادة تقديرية  

السيد د. احمد حميد العزام  عميد كلية الطب البيطري 

/ جامعة الكوفة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني 

ئية لكلية الطب البيطري ببحث يتضمن تحضيرمادة دوا

 جديدة للدواجن .

13/2/2014 

12 
عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د.   كتاب تثمين جهود

 بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة ) يوم اللغة

 العربية العالمي (.

11/1/2016 

13 
عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د.  شكر وتقدير كتاب 

بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات 

مهرجان بمناسبة  المكتبة المركزية نباتية  في بناية 

 .22/4/2015يوم الجامعة  في يوم 

26/10/2015 

14 
 شكر وتقدير  كتاب 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي   لجميع منتسبي 

 .في مجلة ربوع الرافدينجامعة بغداد تثمينا لجهودهم 
7/9/2015 

15 
 شكر وتقدير  كتاب 

المساعد االداري لرئيس   حسين يوسفاالستاذ د. 

لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا جامعة بغداد 

 لجهودهم .

24/4/2014 

16 
 شكر وتقدير كتاب 

عميد كلية الزراعة / جامعة  شاكر عبد االميرالسيد د. 

 بغداد
1/3/2015 



 

 

 

 

 

 

 

17 
جامعة  رئيس عبد الحسين عبد الرسول السيد د.  شكر وتقدير كتاب 

بمناسبة حصول الجامعة على المركز االول على بغداد 

العراق والمرتبة الثامنة عشر عربيا من بين افضل 

الفضل الجامعات لعام   QSجامعة في تصنيف  100

2015. 

17/6/2015 

18 
 شكر وتقدير  كتاب 

د لجميع منتسبي جامعة بغدا   النائبة حنان الفتالوي

في تهيئة االمور الدراسية للطلبة تثمينا لجهودهم 

 .بفترة قياسية 

17/1/2015 

19 
السيد م.د. غالب عبد الكريم عزيز االمين العام للمكتبة  تثمين جهود

 المركزية لجامعة بغداد 
14/12/2016 

20 

 شكر وتقدير شهادة 

السيد عميد كلية الزراعة االستاذ الدكتور شاكر عبد 

 24/03/2019 ن العطار االمير حس

21 
 شكر وتقدير شهادة 

السيد عميد كلية الزراعة االستاذ الدكتور شاكر عبد 

 االمير حسن العطار 
18/04/2019 

22 
 شكر وتقدير شهادة 

السيد عميد كلية الزراعة االستاذ الدكتور شاكر عبد 

 االمير حسن العطار 
12/03/2019 

كلية الزراعة االستاذ الدكتور شاكر عبد السيد عميد  شكر وتقدير شهادة  23

 االمير حسن العطار 
14/03/2019 

24 
 تثمين جهود كتاب 

السيد عميد كلية الزراعة االستاذ الدكتور شاكر عبد 

 االمير حسن العطار 

3989رقم   

 تاريخ 3/6/2019

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


