
 

 

 

 

 

 

 

 انظٛزِ انذارّٛ
 

 

 

 

 عهٙ يؤٚذ َبفع اثزاْٛى انكٕاس:    ـى ـــــــــاالطــ

  72/80/8720  : ربرٚخ انًٛـالد 

 يزشٔج  انحبنخ انشٔجٛخ :

 7  ذد األٔالد  :ــعـــ

 يظهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

 انكًٛٛبء/انكًٛٛبء انعضٕٚخ:      صــانزـخـص

 رذرٚظٙ :     ّ ــــــانٕظٛف

 يذرص يظبعذ  انعهًٛخ : انذرجخ

 جبيعخ ثغذاد/كهٛخ انعهٕو/قظى انكًٛٛبء:     عُٕاٌ انعًم

 887062287606980:    انٓبرف انُقبل

  ,aakawaz@gmail.com .edu.iqaak.org@scbaghdad  كززَٔٙ :انجزٚذ إالن

 

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًٛخ  

 

 انزبرٚخ خـــانكهٛ انجبيعخ انذرجخ انعهًٛخ

 ثكبنٕرٕٚص

 
 03/30/0333 كهُخ انؼهىو/لظى انكًُُبء ربيؼخ ثغذاد

 02/30/0322 كهُخ انؼهىو/لظى انكًُُبء ربيؼخ غبسٌ ػُتبة/تزكُب انًبجظزٛز

    

    

 
 انظىرح 

mailto:aakawaz@gmail.com
mailto:aak.org@scbaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثبَٛبً : انزذرج انٕظٛفٙ . 

 

 ثبنثبً : انزذرٚض انجبيعٙ . 

 انٗ -يٍ انفززح   انجبيعخ / انكهٛخ( )انًعٓذ  انجٓخ د

 ربيؼخ ثغذاد كهُخ انؼهىو 1
يبسال -20/22/0330

 يظتًزا  

    

 

 راثعبً : انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب. 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانقظ د

 0322-0330 انتشخُض انؼضىٌ لظى انكًُُبء 8

 0322-0330 انكًُُبء انظُبػُخ لظى انكًُُبء 7

 

 :انزاثعخنهًزحهخ  انزٙ أشزف عهٛٓب( يشبرٚع انزخزج)خبيظبً:  

 انظُــخ ىـــانقظ انًشزٔع اطى د

8 
Synthesis, Characterization of Nicotonic Acid Derivatives 

and Study of Antimicrobial Activity 
 0320 لظى انكًُُبء

    

 

 انٗ -انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 رئبطخ ربيؼخ ثغذاد/كهُخ انؼهىو يؼبوٌ كًُُبوٌ 8
32/22/0330-

20/22/0323 

 رئبطخ ربيؼخ ثغذاد/كهُخ انؼهىو كًُُبوٌ 7
22/22/0323-

20/30/0322 

 -20/30/0322 رئبطخ ربيؼخ ثغذاد/كهُخ انؼهىو يذرص يظبػذ 7



 

 

 

 

 

 

 

 شبرك فٛٓب.انزٙ انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبً:  

 ْبيكبٌ أَعقبد خــانظُ عُٕاٌان د
َٕع انًشبركخ 

 /ثٕطزز حضٕر()ثحث

1 
Third Scientific Conference of the 

College Sciences 
2009 

كهُخ انؼهىو 

 ربيؼخ ثغذاد
 ػضى نزُخ تُفُذَخ

2 
ˮ1

st
 Drug Chemistry, Production 

and Standarization Congress 
 ثىطتز حضىر/ اَطبنُب/تزكُب 2013

3 
ˮ1

st
 National Organic Chemistry 

Congress 
 ثىطتز /يشبركخ طمبرَب/تزكُب 2013

 Seminar 2014 انمبء لظى انكًُُبء 

 

 .االخزٖ طبثعب : األَشطخ انعهًٛخ  

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

دورح تذرَجُخ/انًزًىػخ انذونُخ نهتذرَت 

واطزار وانتًُُخ/يهبراد كتبثخ انظُز انذاتُخ 

 انًمبثهخ انىظُفُخ/كهُخ انؼهىو

ورشخ ػًم/يزكش االيُزح هُب 

-نهجبَىتكُىنىرٍ/ربيؼخ انؼهىو وانتكُىنىرُب

CRDF ٌااليزَكُخ/االرد 

يزكش انهبدٌ نهتزبرح انذونُخ /دورح طُبَخ ارهشح 

 االطتُظبخ/كهُخ انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد

وارتُبس ايتحبٌ/ربيؼخ  IC3دورح 

 االنكتزوَُخثغذاد/يزكش انحبطجخ 

انىرشخ انتذرَجُخ "يفبهُى واطبطُبد َظبو ادارح 

/ كهُخ انؼهىو / لظى انكًُُبء /  "ISO 9001انزىدح 

 انًىطى انخمبفٍ

-دورح نغخ اَكهُشَخ/غزفخ انتزبرح انؼزالُخ

 االيزَكُخ/ثغذاد

انًحبضزح انًىطىيخ "اَىاع االطتالل" ضًٍ انًىطى 

 هىوانخمبفٍ نمظى انكًُُبء / كهُخ انؼ

دورح ايتحبٌ تىفم /يزكش انزارح نهغبد 

 وانتزرًخ/ثغذاد/انزبدرَخ

انًحبضزح انًىطىيخ "االػزبس انؼهًٍ وانزلًٍ فٍ 

ضًٍ ػجذ االيُز يطهك فُزبٌ( .د.و.طىرح ص" )أ

 انًىطى انخمبفٍ نمظى انكًُُبء / كهُخ انؼهىو

ورشخ ػًم/حكىيخ انًىاطٍ 

ُذ االنكتزوَُخ/رئبطخ ربيؼخ ثغذاد/يكتت انظ

 رئُض انزبيؼخ

انًحبضزح انًىطىيخ "انتحهُم انًكبٍَ انجُئٍ 

نههُذروكزثىَُخ انؼطزَخ يتؼذدح انحهمبد فٍ هىاء 

يذَُخ ثغذاد" ضًٍ انًىطى انخمبفٍ نمظى انكًُُبء / 

 كهُخ انؼهىو

انًشبركخ فٍ دورح تشغُم رهبس طُف 

/ربيؼخ غبسٌ Spektro Tekانكتهخ/شزكخ 

 كًُُبء/تزكُبػُتبة/كهُخ انؼهىو/لظى ان

انًحبضزح انًىطىيخ "انًىاد انًتمذيخ 

وخظبئظهب نهتطجُمبد انًظتمجهُخ" ضًٍ انًىطى 

 انخمبفٍ نمظى انكًُُبء / كهُخ انؼهىو

انًشبركخ فٍ انذورح انؼهًُخ )االنُبد انتزثىَخ 

فٍ تذػُى اداء انشخظُخ انمُبدَخ وثُبء انذاد 

وانًزتًغ(/يزكش انجحىث انُفظُخ 

 بيؼخ ثغذادوانتزثىَخ/ر



 

 

 

 

 

 

 

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

انُذوح انًىطىيخ "اطتخذاو انؼهىو وانتكُىنىرُب 

انحذَخخ نتطىَز ثزَبيذ شؤوٌ األنغبو فٍ انؼزاق" 

 /كهُخ انؼهىو

انًشبركخ فٍ انذورح انؼهًُخ )االرشبد انُفظٍ 

نهؼبيهٍُ فٍ انىحذاد االرشبدَخ(/يزكش 

 انجحىث انُفظُخ وانتزثىَخ/ربيؼخ ثغذاد

انًىطىيخ "سَىد انًحكبد واػبدح  انُذوح انؼهًُخ

تذوَزهب" ضًٍ انًىطى انخمبفٍ نمظى انكًُُبء / 

 كهُخ انؼهىو

يحبضزح فُذَىَخ )انًزالد انشائفخ واحزهب فٍ 

انًظتىي انؼهًٍ نألثحبث( /يزكش انتطىَز 

 وانتؼهُى انًظتًز / ربيؼخ ثغذاد

ورشخ انؼًم انًىطىيخ "َظبو تزيُش االرهشح 

نًختجزَخ انًىحذ/شؼجخ ضًبٌ انزىدح واالداء ا

 انزبيؼٍ / كهُخ انؼهىو

 

انًحبضزح انًىطىيخ "انؼُف وانزُُبد" ضًٍ 

 انًىطى انخمبفٍ نمظى انكًُُبء / كهُخ انؼهىو
 

انًحبضزح انًىطىيخ "يظبؤي االطتخذاو انًتكزر 

نمُبٍَ انًُبِ" ضًٍ انًىطى انخمبفٍ نمظى انكًُُبء 

 / كهُخ انؼهىو

 

انًىطىيخ "االطبثبد انًبَكزوثُخ  انُذوح انؼهًُخ

االكخز اَتشبرا فٍ ثغذاد" لظى ػهىو انحُبح / كهُخ 

 انؼهىو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبيُب: انًشزٔعبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًع أٔ رطٕٚز  

 انزعهٛى

 انظُخ انُشز يحم أطى انجحث د



 

 

 

 

 

 

 

8 

Synthesis of Some New N-Substituted-

1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol Derivatives and 

Study their Biological Activity 

 2010 يزهخ ربيؼخ انُهزٍَ

7 

Synthesis and characterization of 3-

aminoquinoline derivatives 

and studies of photophysicochemical 

behaviour and antimicrobial 

activities 

Journal of Molecular 

Structure/ELSEVIER 
2016 

    

 

 

 ٔ شٓبداد انزقذٚز. انجٕائش كزت انشكز ، : ربطعبً  

 د
انجبئشح أٔ شٓبدح  كزبة انشكز أٔ

 انزقذٚز
 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

 2016 وسَز انشجبة وانزَبضخ شكز وتمذَز 8

 2016 ػًُذ كهُخ انؼهىو شهبدح تمذَزَخ 7

 2016 هىوػًُذ كهُخ انؼ شكز وتمذَز 7

 2016 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 6

 2016 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 9

 2016 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 0

 2015 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 2

 2015 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 0

 2015 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 7

 د
دح كزبة انشكز أٔ انجبئشح أٔ شٓب

 انزقذٚز
 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

 2010 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 88

 2010 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 88

 2009 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 87



 

 

 

 

 

 

 

 2009 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 87

 2009 ػًُذ كهُخ انؼهىو شهبدح تمذَزَخ 86

 2009 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 89

 2008 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 80

 2008 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 82

 2008 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 80

 2007 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 87

 2007 ػًُذ كهُخ انؼهىو شكز وتمذَز 78

 2015 رئُض لظى انكًُُبء شكز وتمذَز 78

 2015 بءرئُض لظى انكًُُ شهبدح تمذَزَخ 77

 2008 رئُض لظى انكًُُبء شكز وتمذَز 77

 

 

 انًٓبو االدارٚخ انًكهف ثٓب خالل انفززح انٕظٛفٛخ: عبشزاً  

 يذح انزكهٛف يقز انزكهٛف أطى انزكهٛف د

8 
رئُض نزُخ االشزاف ػهً تظهُح 

 ارهشح االطتُظبخ فٍ كهُخ انؼهىو
 ػًبدح كهُخ انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد

00/32/0330-

30/30/0323  

7 
ويظؤول  يمزر يزهض كهُخ انؼهىو

/ربيؼخ ثغذادوحذح انمهى انظزٌ  

ايبَخ يزهض كهُخ يكتت انظُذ انؼًُذ/

 انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد

00/0/0322-

21/32/0320  

 

7 
يذَز يكتت انظُذ ػًُذ كهُخ 

 انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد

يكتت انظُذ انؼًُذ/ػًبدح كهُخ 

 انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد

22/30/0321-

32/30/0320 

 

 

 

 

 انهجبٌ انًكهف ثٓب خالل انفززح انٕظٛفٛخ: انحبد٘ عشز 

 انظُخ أطى انهجُخ د

8 
ػضى نزُخ ايتحبَُخ فٍ لظى انكًُُبء/كهُخ انؼهىو/ربيؼخ 

 ثغذاد
0326 



 

 

 

 

 

 

 

7 
ػضى نزُخ يُبلشبد يشبرَغ ثحىث انطهجخ نهؼبو انذراطٍ 

0321/0321  
0320 

7 
زوَُخ ػضى نزُخ تحذَج واضبفخ ثُبَبد االطتًبرح االنكت

0322/0321نتمُُى االداء نهؼبو انذراطٍ   
0320 

6 

ػضى نزُخ االحتفبل انًزكشٌ نتخزد طهجخ انًزحهخ 

يًخال  ػٍ لظى  0321/0320انزاثؼخ نهؼبو انذراطٍ 

 انكًُُبء

0320 

9 
ػضى نزُخ رزد يحتىَبد يختجز االشؼبػُخ فٍ لظى 

 انكًُُبء/كهُخ انؼهىو
0320 

0 

رتًبع نزُخ انؼًذاء ويزهض ػضى انهزُخ انتُظُمُخ ال

انؼًذاء ويزهض انزىدح واالػتًبدَخ نكهُبد 

 انؼهىو/انزبيؼبد انؼزالُخ

0320 

2 

ػضى نزُخ انضُبفخ الرتًبع نزُخ انؼًذاء ويزهض انؼًذاء 

ويزهض انزىدح واالػتًبدَخ نكهُبد انؼهىو/انزبيؼبد 

 انؼزالُخ

0320 

0 

يزهض ػضى نزُخ االطتمجبل الرتًبع نزُخ انؼًذاء و

انؼًذاء ويزهض انزىدح واالػتًبدَخ نكهُبد 

 انؼهىو/انزبيؼبد انؼزالُخ

0320 

7 
ػضى نزُخ تحمُمُخ فزػُخ نهىحبئك وانًحزراد انًشورح 

 فٍ كهُخ انؼهىو
0321 

88 
ػضى نزُخ طُبَخ وتظهُح االرهشح انؼهًُخ واالنكتزوَُخ 

 وارهشح االطتُظبخ فٍ كبفخ الظبو كهُخ انؼهىو
0323 

 0330 ى نزُخ َمم يىاد كًُُبوَخػض 88

87 
رئُض نزُخ االشزاف ػهً تظهُح ارهشح االطتُظبخ فٍ 

 كهُخ انؼهىو
0330 

 انظُخ أطى انهجُخ د

87 
ػضى نزُخ يتبثؼخ ثحىث انًؤتًز انؼهًٍ انخبنج نكهُخ 

 انؼهىو/ربيؼخ ثغذاد
0330 



 

 

 

 

 

 

 

86 
ػضى نزُخ نهتحضُز نالحتفبل انظُىٌ ثُىو انزبيؼخ يًخال  

 انكًُُبء نمظى
0330 

 0332 ػضى نزُخ يشتزَبد فزػُخ نمظى انكًُُبء 89

 0332 ػضى نزُخ داخهُخ نًتبثؼخ انًشتزَبد داخم لظى انكًُُبء 80

82 
ػضى نزُخ رزد ويتبثؼخ يىالغ انكهُخ داخم وخبرد انحزو 

 انزبيؼٍ
0332 

 

 

 ثبالضبفخ انٗ انهغخ انعزثٛخ األو : انهغبدانثبَٙ عشز 

 

  رذارَخ حبطم ػهُهب يٍ يزكش تؼهُى انهغخ انتزكُخ فٍ ربيؼخ ) خ انززكٛخأرقبٌ انهغ

 (C1حبطم ػهً يظتىي يتمذو غبسٌ ػُتبة/تزكُب خالل فتزح دراطخ انًبرظتُز 

 

  شهبدح حبطم ػهُهب يٍ انذورح انًمبيخ فٍ غزفخ انتزبرح انؼزالُخ  انهغخ االَكهٛشٚخ(

 (TOEFLَكهُشَخ االيزَكُخ ثبالضبفخ انً دورح تؼهُى انهغخ اال

 

 


