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  0222- 7تاريخ 

  

 بكلوريوس في الكيمياء ) التسلسل االول (

قسم الكيمياء ) دراسة تاكل بعض السبائك( –كلية العلوم –جامعة االنبار   

   ماجستير كيمياء صناعية 0228 -1تاريخ 

قسم الكيمياء )تحضير مركبات استلينية وبلمرتها باالزدواج  –كلية العلوم  –االنبار جامعة 

(االوكسجيني ودراسة خواصها ) 

   التسلسل االولدكتوراه كيمياء عضوية  0242 -8تاريخ ()    

استخالص وتشخيص السلييكا وتطعيمها )قسم الكيمياء –كلية العلوم  –جامعة االنبار 

ز(امين, واميد    السلفونيل وتطبيقها على تحلل السليلوبحامض السلفونيل   

  

 

 

 العمل: -1

  جامعة االنبار -مسؤول وحدة التعليم المستمر كلية العلوم    2612-2616من 

  عضو لجنة امتحانية جامعة االنبار    2612-2662من 

  جامعة االنبار -مسؤول المخازن الكيميائية    2618-2616من 

  عضو لجنة امتحانات جامعة واسط  2626-2617من 

 2621              رئيس لجنة العالقات بمؤتمر علوم واسط 

  كلية العلوم, علوم تطبيقية هيت(2615-2662االن    جامعة االنبار - 2662من ( 

 ) كلية العلوم (  2621-2615جامعة واسط                        
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  2615-2616عضوية مرحلة اولى ) جيلوجي, بايلوجي ,كيمياء بيئة , تلوث ( جامعة االنبار من 

  ( جامعة  تحليالت مرضية عضوية مرحلة اولى )2612 واسط 

  2615عضوية  رابع )تشخيص وكيمياء عضوية فلزية( جامعة االنبار 

  ( واسط عضوية رابع )2626-2615فراغية, عضوية حلقية, فزية عضوية 

  2621-2615عضوية ثاني جامعة واسط 
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