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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ............... عبداهلل حسين كشاش عبد الجنابيالدكتور . :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  رفة   قسم الكيمياءكلية التربية للعلوم الص........ـ  االنبارجامعة : العمل. 
  اســتاذ مســاعد ..: الدرجــة العلميــة        الكيميــاء العيــوية ....: التخصــ 

............................  

 التربية  –جامعة االنبار  –الرمادي  –االنبار  –العراق :العنوان البريدي   
 07830818171.................: نقال............................. 

 يبريد االكترونال  :...drabdullahkshash@gmail.com. 

 :معلومات شخصية  .2
 .......عراقية ..: سية ـالجن            ...الرمادي ....:والدة ــمكان ال   
 عراقي .......:جواز سفر      ...1791............:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ......2.....: عدد األطفال           ...متزوج .......:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2221-2222 العراق  االنبار  البكالوريوس
 2222 لعراق ا االنبار  الماجستير 

 2212 العراق تكريت  هالدكتورا
 
 

 

  ان رسالة الماجستيرعنو 

 كلوسيتول  – D –   أستر  – O – ثنـائي  2،  1مشتقات    تحييــر
مكانية   .....مستحلبات كمنظفات أو استخدامهاوا 

 التدريس 

mailto:...drabdullahkshash@gmail.com.
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تحيير وتشخي  ودراسة الخوا  البلورية السائلة   : هعنوان أطروحة الدكتورا
   اميع قطبيةلسالسل ذات مج

           
.................................................................................................................. 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي  2212 2222  كلية التربية للبنات تدريسي 
ــــــــوم  كليــــــــة التربيــــــــة تدريسي   للعل

 الصرفة  
 تدريسي  مستمر  2212

     
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخص  السنة/الفصل اسم المادة

  االول والثاني  الكيمياء العيوية 

  االول والثاني خي  العيوي التش
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخص              الفصل اسم المادة

   
   
   

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
/ ة كلية التربية للعلوم الصرف/ جامعة االنبار/ االشراف على رسالة طالب الماجستير محمد غنام مخلف  

 قسم الكيمياء  
     

 
 
 :تقييم البحوث. 2
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 : االهتمامات البحثية . 5
 تحت الحمراء  بحوث السكريات والبلورات السائلة والتشخي  العيوي بتقنية االشعة   
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 

 مشاركةال
 - 2-22 القطر السوري  المؤتمر الكيميائي الخامس عشر 

2227 
 بحث 

 حيور 2211 جامعة تكريت مؤتمر كلية التربية 
 نشر بحث 2212 الهند مؤتمر المجلة االسيوية 

nternational Conference on Technologies and 

Materials for Renewable Energy 
Beirut-Lebanon 2215 حثنشر ب 

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Synthesis & characterization of 

oxazepine and pyrrolidides from 

reaction of N,N,N-Tris –(4-

dimethylamino-benzyldene)-

[1,23,5]triazene -2,4,- trimine with 

Maleic,Succinic anhydride and 1H 

–Pyrrolidene  

 مجلة االنبار للعلوم الصرفة 

 2229 منشور

FTIR &UV/Vis spectroscopic 

study of some schiff bases Derived 

from amino Benzoic acid and 

Bromo benzaldehyde 

 

Journal of  chemistry  

 سنغافورة  
 2211 منشور

Preparation of some oxygenic 

compound and comparing Their 

Antibacterial Activity with 

Asian Journal of  

chemistry  2212 منشور 
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pomegranate puniea granatum 

peels Extracts  

 

 الهند 

 

   أستر  – O – ثنـائي  2،  1مشتقات    تحييــر
– D –  مكانية  كلوسيتول كمنظفات  استخدامهاوا 

 أو مستحلبات

 
 2212 منشور االنبار

وتشخيص بعض مركبات االوكسازبين والبايرولدينات تحضير 
 -ثنائي مثيل امينو -4) ترس  - -N,N,Nمن تفاعل 
تراي أمين  - -6,4,2-ترايازين  [5,3,1]–( بنزلديهايد 

 مع انهيدريدات الماليك والسكسنيك والبايرول
 

 
 

 2212 منشور االنبار

ـ  Oأحادى ـ (  2) 1تحيير وتشخي  مشتقات 
مانيتول و إمكانية استخدامها كمنظفات ـ  Dاستر ـ 

 أو مستحلبات
 

 مجلة كلية المعارف الجامعة 

 منشور  2227

 اآلصرة صفة في الرزونانس لتأثير طيفية دراسة
 ذات اليوريا شف قواعد في للكاربونيل المزدوجة
 المتعاقب النظام

 مجلة بغداد
مقبول  2211

 للنشر 

اثف تحيير بعض قواعد شف المشتقة من التك
و ( الكالفوران ) المباشر بين السيفاتوكسيم 

البنزالديهايد او احد معوياته ودراسة فعاليتها 
 الميادة للبكتريا

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية 

 منشور  2212

إعادة تدوير مخلفات زيوت الطعام في صناعة 
المنظفات والمستحلبات وتطبيقاتها الخاصة 

فعالية البيولوجية بصناعة مواد التطهير ذات ال
 المهمة

 مجلة جامعة ديالة للعلوم 

مقبول  2212
 للنشر 

Growth of Carbon Nanofibers Synthesised 

from Decomposition of Liquid Organic 

Waste on a Ni/Al2O3 Catalyst: 

Thermodynamic and Kinetic Analyses 

Energy procedia 

Elsevier 2215  منشور 

 :الكتب المنشورة   :ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

/ / / 
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 :عيوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
الفنية لويع مواصفات اللجنة  موقع الرمادي  –ادارة موقع الكلية 

 االجهزة المختبرية 
 لجنة اجتماعية 

اد لجنة تداول المو   
 الكيميائية 

لجنة فح  االجهزة   
 المختبرية 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2227 رق التدريسمركز طجامعة االنبار  دورة التاهيل التربوي 
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2112 العراق  رئاسة جامعة االنبار يوم العلم / شهادة تقديرية 

 2111 العراق  الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  براءة اختراع 

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 قراءة كتب االختصاص  قراءات عامة

 تصميم وتنفيذ اجهزة التهوية المختبرية  أنشطة أخرى
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..22
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      1017/  4/   1     ::التاريخ التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  الحاسوبتطبيقات 

 اللغة االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


