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                                                       د. جواد كاظم عبيس          
 ، العراق.طالمدينة الجامعية، مدينة الكوت، محافظة واس

 jabaies@uowasit.edu.iq 

 

 الشهادات الجامعية
 

  (PhD in Chemistry) الكيمياءدكتوراه فلسفة في                         029102/

 

 جامعة شيفيلد / المملكة المتحدة

 

 عنوان االطروحة:

 

"The synthesis and Applications of Porphyrins Containing Polyion Complexes" 

 

 

 (M. Sc. in Chemistry) كيمياء ماجستير علوم 1999/02

 
 

   بغداد / العراق جامعة 

 

 عنوان الرسالة

 

“Fluorescence & Viscometric studies of Conformations of Polyacrylic acid in Alcohol/water Binary 
Mixture Solutions" 

 

 

 Bachelor of Science in Chemistry ء  بكالوريوس علوم كيميا 1992/06

 
 

 جامعة بغداد/ العراق
 

 المؤهالت االكاديمية
 

 عام 
 المستقلة كيميائيةة على إجراء البحوث العاليلبحوث المتقدمة مع قدرة مهارات نوعية وتحليلية في إجراء ا. 

 

 القدرة على تطوير األهداف والغايات وتنفيذ االستراتيجيات من خالل تخطيط الدروس والخبرة التعليمية. 

 

 خبرة في العمل على برامج الـورود Word سكسلواإل Excel ،باور بوينتوال (PPT) . 

 

 .اللغات  التي يجيدها العربية واألنكليزية 
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 اللجان 

 

 ة عضوية اللجان اإلدارية المختلف ةمشارسكال. 

 ةالمشارسكة في عضوية اللجان العلمية واالمتحاني. 

 

 والبحث التدريس  – ةاألكاديمي المهام
 

 تدريسي  الوقت الحاضر –12/9102

 

 ، سكلية العلوم، جامعة واسطالكيمياءقسم 

 

 المهام

  المناهج اللدراسات األوليةتدريس: 

  للمرحلة الرابعة. التشخيص العضوي -

 على بحوث التخرج للمرحلة الرابعةاإلشراف  -

 عضو مجلس قسم الكيمياء   -

   

  تدريسي 12/2011 -10/2008

                                            

 ، سكلية العلوم، جامعة واسطقسم الكيمياء                                                  

 

 

 المهام

 الدراسية االولية س المناهجيتدر: 

الكيمياء العضوية للمرحلتين الثانية والثالثة والكيمياء الصناعية  للمرحلة  / كلية العلوم:الكيمياءقسم  -

 الرابعة.

 الكيمياء العامة للمرحلة األولى.  :قسم الفيزياء/ كلية العلوم -

 

 

 تدريسي 10/9112 - 12/9112

 

 جامعة واسط/العلومسكلية  علوم الحياة/ قسم

 

 الدراسية االولية س المناهجيتدر المهام: 

 

 .الكيمياء التحليلية والعضوية للمرحلة األولى والكيمياء الحياتيةتدريس  / كلية العلوم:علوم الحياةقسم  -

 

 الكيمياء العامة للمرحلة األولى. / كلية العلوم:الفيزياءقسم  -
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 عام  – السيرة الوظيفية

 
 

عدد  السنة

 السنوات

 الدرجة الوظيفية ومكان العمل

 من إلى

 في قسم علوم الحياة/ سكلية العلوم جامعة واسط مدرس مساعد 2 9112 9112

 مدرس مساعد في قسم الكيمياء/ سكلية العلوم جامعة واسط 3 9112 9100

 / سكلية العلوم جامعة واسطالكيمياءمدرس في قسم علوم  9 9100 9103

 طالب دراسات عليا )الدسكتوراة( قسم الكيمياء/ جامعة شيفيلد/ انكلترا/ المملكة المتحدة 0 9103 9102

 مدرس في قسم علوم الكيمياء/ سكلية العلوم جامعة واسط 3 9102 الوقت الحاضر

 

 

 المنشورات
 

 

 

 Use Energy Transfer to Explore Conformational Transitions of a Polymer at Various Temperatures in 

Solution, College of Science/ Babylon Univ. 4th Scientific Conference, CSASC English Ver., Vol. 4, 2009, 

145-154. 

 Study about antioxidant enzyme activity (G. S. T., G. P. X) in Diabetic atherosclerosis patients. 3rd   

Scientific Conference, Wasit University, 2010, 622-629.  

 

 Determination of Trace Elements (Zinc, Copper, Magnesium, Iron) In Blood Serum of Diabetic Patients, 

Wasit Journal for Science &medicine, vol.5(1) 2012: (1-11). 

  Temperature Variation Effect on Behavior of Block Copolymer of 2- Isopropenylnaphthalene and 

Methacrylic Acid in Ethanol, Wasit Journal for Science & Medicine 2009 Vol.2(1): (106 - 114). 

 Study of Molecular Interactions of Water- Soluble Polymer at Several Temperatures in Solution, Baghdad 

Science Journal, vol. 6 (4)2009: (757-762). 

 Study of Temperature-Dependent Properties of a polymer by Excimer Emission, Journal of the first 

Specialized national conference in chemistry 29-30 April 2010, Thi Qar University-college of science, 

Special NO., Vol. (2), 2011, 136-143. 

 Study of Temperature Effect on Polymethacrylic acid behaviour in water by Energy Transfer, 5th 

Scientific conference, Wasit University, special volume, 2011, 661-668. 

 عدة بحوث قيد النشر. 
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 المؤتمرات والملتقيات العلمية
 

 The RSC Organic Division Midlands Meeting, Department of Chemistry, University of 

Sheffield, 09/04/2015.  

 Collide and Soft Matter symposium, Department of Chemistry, the University of Sheffield, 

06/05/2015.  

 Doctoral Academy Conference, the University of Sheffield, 21/06/ 2016. 

 Chemistry; The science around us, Department of Chemistry, the University of Sheffield, 

09/09/ 2016. 

 North West Advanced Drug Delivery Review, NoWCADD and the University of Manchester, 

School of Health Science, 32/09/ 2016. 

 RSC Organic Division Midlands Meeting 2017, Department of Chemistry, the University of 

Leicester, 05/04/2017. 

 Symposium on Advances in Boronic Organic Chemistry, the University of Sheffield, 

15/09/2017. 

 First Iraqi Student Conference in Sheffield, Iraqi Students Society, the University of Sheffield, 

29/ 09/ 2017. 

 2018 symposium in Chemical Biology – New Horizon, Department of Chemistry, the 

University of Sheffield, 28/03/2018. 

 Sheffield Colloid Researchers’ Meeting, Diamond, the University of Sheffield, 10/04/2018. 

 Krebs Institute Symposium: “Imaging life across Science, Medicine and Engineering”, 

diamond, the University of Sheffield, 12/04/2018. 

 Florey Institute’s 5th Annual Postgraduate Symposium: ‘The Hidden Army’ , Firth court , the 

University of Sheffield, 22/06/2018. 

 VICEPHEC18 Conference, the University of Sheffield, 23-24/08/2018. 

 3rd International conference of Chemistry organized by department of Chemistry, College of 

Science, University of Basrah, 14-12 February 2021. 

 

 

  في الجمعيات العلمية  العضوية
 

 بدن اكاديمي الوقت الحاضر  - 0202

 الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء الوقت الحاضر – 0202

 نقابة الكيميائيين العراقيين           الوقت الحاضر -0991

 

  المشاركات

 المشارسكة في العديد من الدورات والندوات العلمية المتنوعة التي اقيمت اليكترونيا داخل وخارج العراق.                      

 25/09/0200تاريخ التحديث: 


