
 

 

 

 

 

 

 

 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 كهُح انعهىو/قظى انكًُُاء جايعح تغذاد

 02/30/0322 كهُح انعهىو/قظى انكًُُاء جايعح غاسٌ عُتاب/تزكُا انًبجظزٛز

    

    

 
 انصىرج 

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


 

 

 

 

 

 

 

 ثبَٛبً : انزذرج انٕظٛفٙ . 

 

 ثبنثبً : انزذرٚض انجبيعٙ . 

 انٗ -يٍ انفززح   انجبيعخ ذ / انكهٛخ()انًعٓ  انجٓخ د

 جايعح تغذاد كهُح انعهىو 1
ياسال -20/22/0330

 يظتًزا  

    

 

 راثعبً : انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب. 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانقظ د

 0322-0330 انتشخُص انعضىٌ قظى انكًُُاء 8

 0322-0330 انكًُُاء انصُاعُح قظى انكًُُاء 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 قظى انكًُُاء

    

 

 انٗ -انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 رئاطح جايعح تغذاد/كهُح انعهىو يعاوٌ كًُُاوٌ 8
32/22/0330-

20/22/0323 

 رئاطح جايعح تغذاد/كهُح انعهىو كًُُاوٌ 7
22/22/0323-

20/30/0322 

 -20/30/0322 رئاطح جايعح تغذاد/كهُح انعهىو يذرص يظاعذ 7



 

 

 

 

 

 

 

 شبرك فٛٓب. انزٙانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبً:  

 ْبيكبٌ أَعقبد خــانظُ عُٕاٌان د
َٕع انًشبركخ 

 /ثٕطزز حضٕر()ثحث

1 
Third Scientific Conference of the 

College Sciences 
2009 

كهُح انعهىو 

 جايعح تغذاد
 عضى نجُح تُفُذَح

2 
ˮ1

st
 Drug Chemistry, Production 

and Standarization Congress 
 حضىر/تىطتز اَطانُا/تزكُا 2013

3 
ˮ1

st
 National Organic Chemistry 

Congress 
 /تىطتزيشاركح صقارَا/تزكُا 2013

 Seminar 2014 انقاء قظى انكًُُاء 

 

 .االخزٖ طبثعب : األَشطخ انعهًٛخ  

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

دورج تذرَثُح/انًجًىعح انذونُح نهتذرَة 

اطزار وانتًُُح/يهاراخ كتاتح انظُز انذاتُح و

 انًقاتهح انىظُفُح/كهُح انعهىو

ورشح عًم/يزكش االيُزج هُا 

-نهثاَىتكُىنىجٍ/جايعح انعهىو وانتكُىنىجُا

CRDF ٌااليزَكُح/االرد 

يزكش انهادٌ نهتجارج انذونُح /دورج صُاَح اجهشج 

 االطتُظاخ/كهُح انعهىو/جايعح تغذاد

واجتُاس ايتحاٌ/جايعح  IC3دورج 

 النكتزوَُحتغذاد/يزكش انحاطثح ا

 
-دورج نغح اَكهُشَح/غزفح انتجارج انعزاقُح

 االيزَكُح/تغذاد

 
دورج ايتحاٌ تىفم /يزكش انزاجح نهغاخ 

 وانتزجًح/تغذاد/انجادرَح

 

ورشح عًم/حكىيح انًىاطٍ 

االنكتزوَُح/رئاطح جايعح تغذاد/يكتة انظُذ 

 رئُض انجايعح

 

دورج تشغُم جهاس طُف انًشاركح فٍ 

/جايعح غاسٌ Spektro Tek/شزكح انكتهح

 عُتاب/كهُح انعهىو/قظى انكًُُاء/تزكُا

 

انًشاركح فٍ انذورج انعهًُح )االنُاخ انتزتىَح 

فٍ تذعُى اداء انشخصُح انقُادَح وتُاء انذاخ 

وانًجتًع(/يزكش انثحىث انُفظُح 

 وانتزتىَح/جايعح تغذاد



 

 

 

 

 

 

 

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

 

)االرشاد انُفظٍ انًشاركح فٍ انذورج انعهًُح 

نهعايهٍُ فٍ انىحذاخ االرشادَح(/يزكش 

 انثحىث انُفظُح وانتزتىَح/جايعح تغذاد

 

 

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 يجهح جايعح 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 انشثاب وانزَاضح شكز وتقذَز 8

 2016 عًُذ كهُح انعهىو شهادج تقذَزَح 7

 2016 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 7

 2016 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 6

 2016 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 9

 2016 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 0

 2015 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 2

 2015 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 0

 2015 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 7



 

 

 

 

 

 

 

 د
كزبة انشكز أٔ انجبئشح أٔ شٓبدح 

 انزقذٚز
 انظُخ خانجٓخ انًبَح

 2010 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 88

 2010 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 88

 2009 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 87

 2009 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 87

 2009 عًُذ كهُح انعهىو شهادج تقذَزَح 86

 2009 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 89

 2008 ح انعهىوعًُذ كهُ شكز وتقذَز 80

 2008 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 82

 2008 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 80

 2007 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 87

 2007 عًُذ كهُح انعهىو شكز وتقذَز 78

 2015 رئُض قظى انكًُُاء شكز وتقذَز 78

 2015 رئُض قظى انكًُُاء شهادج تقذَزَح 77

 2008 رئُض قظى انكًُُاء شكز وتقذَز 77

 

 

 انًٓبو االدارٚخ انًكهف ثٓب خالل انفززح انٕظٛفٛخ: عبشزاً  

 يذح انزكهٛف يقز انزكهٛف أطى انزكهٛف د

8 
رئُض نجُح االشزاف عهً تصهُح 

 اجهشج االطتُظاخ فٍ كهُح انعهىو
 عًادج كهُح انعهىو/جايعح تغذاد

00/32/0330-

30/30/0323  

7 
ويظؤول  ىويقزر يجهض كهُح انعه

/جايعح تغذادوحذج انقهى انظزٌ  

اياَح يجهض كهُح يكتة انظُذ انعًُذ/

 انعهىو/جايعح تغذاد

00/0/0322-

21/32/0321  

 

7 
يذَز يكتة انظُذ عًُذ كهُح 

 انعهىو/جايعح تغذاد

يكتة انظُذ انعًُذ/عًادج كهُح 

 انعهىو/جايعح تغذاد

22/30/0321-

32/30/0320 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انًكهف ثٓب خالل انفززح انٕظٛفٛخانهجبٌ : انحبد٘ عشز 

 انظُخ أطى انهجُخ د

8 
عضى نجُح ايتحاَُح فٍ قظى انكًُُاء/كهُح انعهىو/جايعح 

 تغذاد
0326 

7 
عضى نجُح يُاقشاخ يشارَع تحىث انطهثح نهعاو انذراطٍ 

0321/0321  
0320 

7 
عضى نجُح تحذَج واضافح تُاَاخ االطتًارج االنكتزوَُح 

0322/0321او انذراطٍ نتقُُى االداء نهع  
0320 

6 

عضى نجُح االحتفال انًزكشٌ نتخزد طهثح انًزحهح 

يًخال  عٍ قظى  0321/0320انزاتعح نهعاو انذراطٍ 

 انكًُُاء

0320 

9 
عضى نجُح جزد يحتىَاخ يختثز االشعاعُح فٍ قظى 

 انكًُُاء/كهُح انعهىو
0320 

0 

ض عضى انهجُح انتُظُقُح الجتًاع نجُح انعًذاء ويجه

انعًذاء ويجهض انجىدج واالعتًادَح نكهُاخ 

 انعهىو/انجايعاخ انعزاقُح

0320 

2 

عضى نجُح انضُافح الجتًاع نجُح انعًذاء ويجهض انعًذاء 

ويجهض انجىدج واالعتًادَح نكهُاخ انعهىو/انجايعاخ 

 انعزاقُح

0320 

0 

عضى نجُح االطتقثال الجتًاع نجُح انعًذاء ويجهض 

دج واالعتًادَح نكهُاخ انعًذاء ويجهض انجى

 انعهىو/انجايعاخ انعزاقُح

0320 

7 
عضى نجُح تحقُقُح فزعُح نهىحائق وانًحزراخ انًشورج 

 فٍ كهُح انعهىو
0321 

88 
عضى نجُح صُاَح وتصهُح االجهشج انعهًُح واالنكتزوَُح 

 واجهشج االطتُظاخ فٍ كافح اقظاو كهُح انعهىو
0323 

 0330 حعضى نجُح َقم يىاد كًُُاوَ 88

87 
رئُض نجُح االشزاف عهً تصهُح اجهشج االطتُظاخ فٍ 

 كهُح انعهىو
0330 



 

 

 

 

 

 

 

 انظُخ أطى انهجُخ د

87 
عضى نجُح يتاتعح تحىث انًؤتًز انعهًٍ انخانج نكهُح 

 انعهىو/جايعح تغذاد
0330 

86 
عضى نجُح نهتحضُز نالحتفال انظُىٌ تُىو انجايعح يًخال  

 نقظى انكًُُاء
0330 

 0332 نجُح يشتزَاخ فزعُح نقظى انكًُُاءعضى  89

 0332 عضى نجُح داخهُح نًتاتعح انًشتزَاخ داخم قظى انكًُُاء 80

82 
عضى نجُح جزد ويتاتعح يىاقع انكهُح داخم وخارد انحزو 

 انجايعٍ
0332 

 

 

 ثبالضبفخ انٗ انهغخ انعزثٛخ األو : انهغبدانثبَٙ عشز 

 

  عهُها يٍ يزكش تعهُى انهغح انتزكُح فٍ جايعح جذارَح حاصم ) أرقبٌ انهغخ انززكٛخ

 (C1حاصم عهً يظتىي يتقذو غاسٌ عُتاب/تزكُا خالل فتزج دراطح انًاجظتُز 

 

  شهادج حاصم عهُها يٍ انذورج انًقايح فٍ غزفح انتجارج انعزاقُح  انهغخ االَكهٛشٚخ(

 (TOEFLااليزَكُح تاالضافح انً دورج تعهُى انهغح االَكهُشَح 

 

 


