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 مجال العمل

 

 المايكروويف-المتجانسةكيمياء المركبات الحلقية غير –الكيمياء العضوية 

 

 2001بكالوريوس علوم كيمياء 

 .  لبعض مركبات النيترون الجديدةبكتيرية الفعالية الودراسة  وتشخيصتحضير  التعليم

 2011قسم الكيمياء شباط –كلية العلوم -رسالة ماجستير جامعة البصرة

 مهارات الحاسوب
 انظمة التشغيل ويندوز

 التطبيقات LATEX، Excel، Power Point. 

 برامج الكيمياء الحاسوبية: Hyper Chem، Gaussian 03W 
Minitab. 

 اسيةبرامج الكيمياء االس : ChemCraft، ChemDraw. 

 اللغة العربية مهارات اللغة

 اللغة االنكليزية

 السيرة الذاتية
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 الجمعية العراقية للبوليمرات (IPS) 
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مجاالت العمل خارج 

 نطاق التدريس

 

 

 اللجنة االمتحانية 

 لجنة جرد األجهزة 

 لجنة جرد المواد الكيمياوية 

  لجنة جرد األثاث 

  المشاركة في العديد من ورشات العمل 

 والمؤتمرات والندوات 

 بحوث قيد العمل في مرحلة االنجاز 

 

 

 

 

 

 


