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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 أحمد حمد شكر. د    :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  كلية التربية للعلوم الصرفة-االنبارجامعة : العمل 

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

 مدرس :الدرجة العلمية ................كيمياء عضوية: التخصص....................................  

 العنوان البريدي: ............................................................................................   
 نقال :.............................................. 

  يكترونلالبريد اال  :  ahmedsatori@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .2
 ........عراقي  :سية ـالجن                    رمادي -االنبار:والدة ــمكان ال   
 .......................:جواز سفر                      ..............1791:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ............اثنان: عدد األطفال                    ...........متزوج  :الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 الحصول عليهاتاريخ  دولةــال عةــالجام درجةــال

  5991 العراق  االنبار البكالوريوس
اكاديمية موسكو الحكومية                                               الماجستير 

 لتكنولوجيا  الكيمياء الدقيقة 
  2002 روسيا االتحادية

     اكاديمية موسكو الحكومية                                          هالدكتورا
 لتكنولوجيا  الكيمياء الدقيقة 

  2008 روسيا االتحادية

  ان رسالة الماجستيرعنو:       

   تحضير ودراسة مركبات ازاادامنتان جديدة       
..............................................................................................................ومشتقاتها

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

 

 

 

صورة شخصية    
لعضو هيئة 

 التدريس

mailto:ahmedsatori@yahoo.com
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 هعنوان أطروحة الدكتورا : 

  تحضير ودراسة مركبات ازاهوموادامنتان ومشتقاتها          
.................................................................................................................. 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

متابعة كل ما يخص  20/5/2007 11/1/2001 قسم الكيمياء مقرر قسم
 الطلبة

لشؤون العلمية متابعة ا 9/2012 /1 20/5/2007 العمادة معاون عميد
للدراسات االولية  والطلبة

 والعليا
     
     
     
     
     
      
     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 العضوية الكيمياء ليفص الكيمياء العضوية
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 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص الفصل اسم المادة

 كيمياء الثاني ادبيات الكيمياء
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
  

     
 
 
 :ييم البحوثتق. 4
 تقييم بحوث للترقية العلمية من جامعة النهرين 
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 : االهتمامات البحثية . 5
    
 
 
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

-المؤتمر الكيميائي الخامس الفيزيو
 حياتية  

 ملصق 2002 موسكو \التحاديةجمهورية روسيا ا

 ملصق 2009 موسكو \جمهورية روسيا االتحادية المؤتمر الكيميائي العاشر للكيمياء
 القاء 2007 كلية العلوم\جامعة االنبار  المؤتمر العلمي االول للعلوم الصرفة 

    
    
    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

The synthesis of 1,5:3,7 – 

dimethano-1,3:5,7- 

benzotetrazonine. 

 

Russian chemical Bulletin 

 2007 منشور

طريقة الحصول على المركب 

1,3,7,9,13,15,19,21-Octaza- 

Pentacyclo- 

[19.3.1.13,7.19,13115,19]octaco

sane 

 

            3295480   رقم براءة اختراع

 ةفي روسيا االتحادي

 3992 منشور

-نايترو-5طريقة الحصول على المركب  

 ثالثي ازاهوموادامنتان-1,2,6
 3261885رقم    براءة اختراع

 منشور في روسيا االتحادية
3995 

 

-2فنيل  -0طريقة الحصول على المركب 

 ]ثنائي ازا ثالثي سايكلو  1
8,3

1,1,3,4] 

 .اونديكان

 

 

               3222066 رقم براءة اختراع

 في روسيا االتحادية
 3995 منشور
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Synthesis 4,5- dihydro-1,6:3,8- 

 

dimethano 1,3,6,8 

benzotetrazecine. 

Russian chemical Bulletin 

 

 منشور

 

 

 

 

 

2008 

 

The synthesis of 1,8 – 

nonamethyllene 3,6 – 

diazahomoadamantan. 

 

Russian Journal of 

Organic Chemistry 
 2008 منشور

A study of condensation 

propane 1,3-diamine with 

formaldehyde. 

Journal of university of 

Anbar for pure science 3990 منشور 

Production of modifiers of the 

resorcinol-urotropin type on 

the basis of new nitrogen-

containing heterorings. 

International Polymer 

Science and Technology 

 2010 منشور

Synthesis and characterization 

of some new 

Diazahomoadamantan 

Derivatives. 

 

Al-Mustansiriya J. Sci. 

 2011 منشور

Synthesis of a novel 

diazaadamantanone and study 

of  the reactivity of Carbonyl 

group 

Journal of university of 

Anbar for pure science 
 2011 منشور

Synthesis of 3,6-

diazahomoadamantane 

 

Russian Journal of 

Organic Chemistry 3963 منشور 

Novel synthesis and X-Ray 

crystal structure of 

tetradecahydrohexaazapyrene 

Journal of Kufa for pure 

science 3963 منشور 

Synthesis of  1-benzyl-3,6-

diazahomoadamantane 

 

Russian Journal of 

Organic Chemistry مقبول للنشر  

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   

javascript:void(0);
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 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
عضو اللجنة المركزية للسيطرة 

 سابقا المواد الكيميائية تداول على
عضو اللجنة االمتحانية  عضو مجلس الكلية سابقا

 سابقا
عضو اللجنة المركزية لالشراف  

على االمتحانات للدراستين 
 سابقا العليااالولية و 

 عضو اللجنة العلمية

  رئيس لجنة انضباط الطلبة سابقا 
عضو اللجنة الفرعية للسيطرة  

 المواد الكيميائية تداولعلى 
 سابقا

 

رئيس اللجنة الفرعية سابقا  
سجالت )لتدقيق الماستر شيت 

لكافة السنوات ولجميع ( الدرجات
 االقسام

 

اللجنة المركزية لتدقيق عضو  
للجان االمتحانية الفرعية عمل ا

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

   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة ورةاسم الد
مركز الحاسبات  \رئاسة الجامعة دورة في الحاسوب

 وتكنولوجيا المعلومات
2007 

قسم العلوم  -مركز طرائق التدريس  دورة التأهيل التربوي
كلية التربية  \النفسية والتربوية

 االنسانية
2001 
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  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  تقديرتقديرالجوائز والالجوائز وال  ..11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                            ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                     2113 / 9/  21      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 كتاب شكر وتقدير من 
عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس 

 النواب
 العراق

 

 عدة كتب شكر 
السيد رئيس الجامعة والسيد العميد والسيد 

 رئيس القسم 
 العراق 

 

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 علمية  قراءات عامة
  البحث العلمي أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 شهادة كفاءة الحاسوب  تطبيقات الحاسوب

 ات األجنبيةــــاللغ
وشهادة الكفاءة باللغة    1779بغداد -لغة االنكليزية من كلية اللغاتشهادة الكفاءة بال

   2000-الروسية

 الرياضة اتـــــــــــوايــاله


