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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ........... علي سامي أسماعيل حسين....... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  اءقسم الكيمي –كلية التربيه للعلوم الصرفة ......ـ  االنبارجامعة : العمل ..................... 

 أستاذ مساعد –دكتوراه . :الدرجة العلمية     ................كيمياء..........: التخصص .... 

 العنوان البريدي: ........PO Box 47127 Jadiriah - Baghdad............................   
 07736385852..........: نقال....... 

 يالبريد االكترون  :          alisamiismail2016@gmail.com  . 

 :معلومات شخصية  .2
 .....................عراقية....: سية ـالجن      .............................بغداد......: والدة ــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر     ........................6611.......:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ......................: عدد األطفال     ...................................:الحالة االجتماعية   

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

 6661 العراق بغداد البكالوريوس

 العراق تكريت الماجستير 
1006 

جامعة موسكو  هالدكتورا

الحكومية لتكنولوجيا 

 الكيمياء الدقيقة

 روسيا االتحادية

1060 

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                           

متعدد ثنائي ) بوساطة بوليمر االيثر التاجي  (III)واألنديوم  (III)  لمنيوم أستخالص األ ...........

 .......................................................................................         (1كراون  -61-بنزو 

 

 الدقيق من  تكنولوجيا  الحصول  على الكاربون الليفي...... هعنوان أطروحة الدكتورا

 .................................................................................  غازات التكسير الكهربائي
          ................................................................................................................... 

 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20alisamiismail2016@gmail.com%20%20.


 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

2 

 

 : ة رات الوظيفيالخب: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية جامعة  محاضر

 االنبار

 تدريسي 5-4-1001 6-61-1006

كلية التربية للعلم  تدريسي

جامعة  –الصرفة 

 االنبار

 تدريسي لحد االن 1-4-1001

     

     

     
     
     
      
     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيمياء التحليلية الوزنية

 االلي لكيمياء التحلي

ولغــــــاية  6-61-1006

60-61-1004 

 للسنة الثانية والرابعة

 كيمياء تحليلية

 ولغاية االن  1060-6-6 يمياء الصناعيةالك

 للسنة الثالثه والرابعة

 كيمياء صناعية

 كيمياء فيزيائية 1062-1065 كيمياء الكم واالطياف

 تحليليةكيمياء  1062-1061 االحصـــــــاء
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 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 كيمياء صناعية الفصل االول الكيمياء الصناعية

 كيمياء تحليلية الفصل الثاني االحصاء

-  الفصل الثاني منهج البحث العلمي

   
   
   
   
   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  اليوجد لدي اشراف 

     

 
 
 :تقييم البحوث. 4

 البحوث عدد من 

 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5

بحوث في مجال المواد النانوية وباالخص مايتعلق بتحضير الكاربون الليفي الدقيق وكذلك  .أ 

 .الكاربون االنبوبي الدقيق 

 ,بحوث في مجال البلمره المحدده لالستيلين بأستخدام العوامل المساعدة  .ب 

 .للعوامل المساعده  بحوث في أستخدام الكاربون الليفي الدقيق كحامل .ج 
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 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 كلية العلوم -جامعة بابل القطري الثاني للكيمياء المؤتمر 
1006 

مشارك 

 ببحث

 االتحادية روسيا –جامعة مندليف  مؤتمر الكيمياء العامه والتطبيقية 
1002 

مشارك 

 ببحث

مؤتمر األنظمه التكنولوجية لقياسات 

 النانو 

 أوكراينا
1002 

مشارك 

 ببحث

أعداد الوقود ) المؤتمر العلمي

 (االحفوري الصلب

 روسيا االتحادية
1002 

مشارك 

 ببحث

 روسيا االتحادية المؤتمر العالمي للعلوم والتكنولوجيا
1001 

مشارك 

 ببحث

 الجامعه األردنية المؤتمر العلمي للكيميائيين الشباب 
1061 

مشارك 

 ببحث

 كلية العلوم -جامعة كربالء المؤتمر العلمي األول
1062 

مشارك 

 ببحث

 بيروت  -لبنان المؤتمر الدولي للطاقة المستدامة 
1065 

مشارك 

 ببحث

 بيروت  -لبنان المؤتمر الدولي للطاقة المستدامة 
1061 

مشارك 

 بحثب

 بيروت  -لبنان المؤتمر الدولي للطاقة المستدامة 
1062 

مشارك 

 ببحث

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

دراسة العوامل المؤثره على أستخالص 

 PDB18C6 األلمنيوم بوساطة البوليمر

 Vol.8 , pp جامعة بابل –مجلة الكيمياء 

474-496 
2002 

Production of Carbon nanofibers 

from the gas electrocracking on Iron 

Oxide Catalyst.  

Solid Fuel Chemistry  

Springer 

Vol. 

4,No.1, pp 

35-37 

2009 

Possible ways of using 

electrocracking products. 

Fine Chemical 

Technology 

Vol. 

5,No.4, pp 

23-27 

2010 

Oligomerization of acetylene  from 

gas electrocracking over Pd|CNFs 

catalyst. 

 Vol. 10 مجلة جامعة كربالء

,No.3, pp 

55-77 

2012 

Hydrooligomerization of acetylene  

from gas electrocracking over 

Ni|CNFs catalyst. 

 Vol. 8 مجلة جامعة االنبار

,No.1, pp 

19-27 

2014 

Synthesis of Carbon Nanofibers 

from Decomposition of Liquid 

Elsevier, 

Energy Procedia 

Vol. 74  pp 

4-14 
1065 
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Organic Waste fromChemical 

and Petrochemical Industries 
Mercuric Ions (II) Uptake From 

Aqueous Solutions by Chelating 

Resin Containing Pendant 

Multidentate Ligand 

J. of University of 

Anbar for pure 

scienc 

Vol. 9 

,No.3, pp 

10-18 
1065 

Growth of Carbon Nanofibers 

Synthesised from Decomposition 

of Liquid Organic Waste on a 

Ni/Al2O3 Catalyst: 

Thermodynamic and Kinetic 

Analyses 

Energy procedia 

Elsevier 

Vol. 74  pp 

32-43 
1065 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

\ \ \ 
\ \ \ 
   

   
   
   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجان توزيع الطلبة الجدد على  \

 االقسام

 اللجنة االمتحانية

 \ العلمية رصانة البحوثلجنة  \

  التوصيف الوظيفي والعلميلجنة  

   
   
   

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

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

 الورشة العلمية لالجهزه

 المختبرية

 جامعة االنبار
4/61/1066 

جامعة أبن  –البوابة االلكترونية 

 سينا االفتراضية 

 جامعة االنبار
62-65/61/1066 

 62/5/1061-65 بغداد -الجامعة التكنولوجيا السالمة واآلمان الكيميائي

Code of Ethics workshops 

for Iraqi Chemists 

 بغداد/جامعة النهرين 
1062 

   
 

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

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

براءة أختراع صادره من الدائره 

الحكومية للممتلكات والعالمات التجارية 

 -روسيا االتحادية–وبراءات االختراع 

عن طريقة الحصول على ألياف النانو 

براءة  رقم –من مادة الكاربون 

 12في 1250555االختراع 

/02/1006 

الدائره الحكومية للممتلكات والعالمات 

روسيا –التجارية وبراءات االختراع 

 االتحادية
روسيا 

 االتحادية

1006 

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

   / 

 مةقراءات عا
        /    

 

 أنشطة أخرى
 1066عضو جمعية الكيمياء االمريكية منذ شباط 

 



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

7 

 

  

            AAllii  SS..  IIssmmaaiill              ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                  40/2117/       ::التاريخ التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 برامجيات الرسم الهندسي والمعالجات األحصائية وبرامج المعلوماتية المتعلقه بالكيمياء تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزية والروسية  األجنبيةات ــــاللغ

 قراءة الكتب والبحوث العلمية  اتـــــــــــوايــاله


