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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ....................  عمار غضبان كحيط زمـام. د ........... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الكيمياء –الصرفة كلية التربية للعلوم  ......ـ  االنبارجامعة : العمل .......... 

 أستاذ مسـاعد  .... :الدرجة العلمية          ..... كيمياء حياتية ....: التخصص ........  

 9السكن الجامعي ط  –الرمادي  -العراق  ....... :العنوان البريدي ..................   
 09900150990  .........: نقال ........... 

 يرونالبريد االكت  : .............. dr.ammaralbounda@gmail.com ........................... 

 :معلومات شخصية  .9
 ....... عراقيـة  ......: ية سـالجن                     ....... بغــداد ......: والدة ــمكان ال   
 ......... عراقـي  ........:جواز سفر                      ...... 1901  .....:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ........  5  .........: عدد األطفال                       ........  متزوج  ....:الحالة االجتماعية   

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

 1995 العراق بغــداد البكالوريوس
 1991 العراق بغــداد الماجستير 

 1999 العراق بغــداد هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                        

  ــزولـزوثـايالبنــات ـة وبايـولوجية لمشتقـة طيفيتحضيــر ودراس ..............................

 ................................................................................ والثايويــوريا المعوضــــــــــــــة
...................................................................................................................... 
 حياتيـة لبعـض –دراسـات كيميائيـة   ......................... : هعنوان أطروحة الدكتورا 

  ............................................ السياليك والالكتيــن في أورام الثــديحامض  مشتـقات
        ...................................................................................................................... 

 

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


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

 

2 

 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
/1/11 وزارة التربية  التعليم الثانوي

1999 
 تدريس 1/19/1990

جامعة صالح  تدريسي
 أربيل/الدين

1/19/
1991 

 تدريس 11/11/1991

/1/19 جامعة االنبـار تدريسي 
1991 

 تدريس ولحد االن

 رئيس قسم ولحد االن 1/1/9010 جامعة االنبـار تدريسي 
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)اسات االوليةالدر  في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة

 كيمياء حياتية  1991-1991 كيمياء عضوية 

 كيمياء حياتية ولحد االن  1991 كيمياء حياتية 
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 9
 التخصص             الفصل اسم المادة

 حياتية كيمياء عـام كيمياء حياتية متقدم
 كيمياء حياتية تخصص كيمياء البروتيــن
 كيمياء حياتية عام  ادبيات الكيمياء 

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 1
 ( 9)مشرف على طلبة ماحستير عدد  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 1

 واطروحة ماجستير ودكتوراه " بحثـا( 10)أكثـر من      
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 : لبحثية االهتمامات ا. 0
 .في مجـال الكيمياء الحياتية السريرية المتعلقة بأمراض السرطان    
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 جامعة صالح الدين/كلية العلوم مؤتمر الجمعية الكيميائية العراقية
1995 

لجنة تحضيرية 
 بحث+ 

-1991 جامعة االنبار/ كلية التربية المؤتمر االول لكلية التربية 
 بحث 1991

ندوة علمية كلية التربية للعلوم 
 الصرفه حول الكيمياء والمجتمع 

كلية التربية للعلوم 
نيسان99 جامعة االنبار /الصرفه

9010 

بحث عن 
امراض 
 السرطان

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تحضير بعض مركبات ثايزول 
 .والثايويوريا المعوضة 

 بغداد/مجلة كلية العلوم
 1991 منشور

تحديد مستوى السياليك الكلي 
والمرتبط بالدهون في أمصال 
المرضى المصابين بأورام الثدي 

 .الحميد والخبيث 

 المجلة الكيميائية العراقيــة

 9000 منشور

راسة حركية وثرموداينميكية د
الرتباط بروتين الالكتين مع بروتين 
السكري في مرضى أورام سرطان 

 .الثدي الخبيث 

 المجلة الكيميائية العراقيــة

 9000 منشور

 9000 منشور المجلة الكيميائية العراقيــةتنقية وتشخيص ودراسة الخواص 



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

 

4 

 

الفيزيائية في بروتين الالكتين 
 . لمرضى أورام الثدي الخبيث

دراسة خواص وأرتباط الالكتين 
بالبروتين السكري المستخلص من 
خاليا كريات الدم الحمراء البشرية 
 لمرضى أورام الثدي الحميدوالخبيث 

 المجلة الكيميائية العراقيــة

 9001 منشور

والدهون  SODتحديد فعالية أنزيم 
المرتبطة بحامض السياليك في 

 د والخبيثمصول أورام الثدي الحمي

 المجلة الكيميائية العراقيــة
 9001 منشور

تحديد مستويات البروتين السكري 
في مصول أورام الثدي الحميد 

 .والخبيث 

 المجلة الكيميائية العراقيــة
 9001 منشور

تحضير بعض معقدات قواعد شف 
مع الكروم الثالثي ودراسة خواصة 

 الفيزيائية 

جامعة /مجلة العلوم والهندسة 
 9009 منشور االنبار

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 / / التوجــــــد
/ / / 

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

 عضو لجنة علميــة / /
 عضو لجنة دراسات عليــا / /

 :  بية التي نفذهاالدورات التدري: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1995 كلية الطب/جامعة صالح الدين دورة التحاليل المرضية 

جامعة +جامعة صالح الدين دورة أستخدام األجهزه المختبرية
 االنبار

1995-9010 

 9001 جامعة االنبار / كلية التربية دورة تقوية لمدرسي الثانويات
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 : شارك فيها التي الدورات: شرحادي ع
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1999 جامعة صالح الدين دورة الحاسوب
 1999 معهد باستور دورة التحاليل المرضية 
 9000 جامعة االنبار دورة طرائق التدريس 

 

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

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                Ammar G. Kuhait        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  04/ 20       ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 / / / التوجـــــد

/ / / / 

/ / / / 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 --------     كتابات عامة

 كل مايتعلق بمجــال الكيمياء  قراءات عامة

 --------    أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــلمها

 أستخدام الحاسوب في مجال مراجعة البحوث العلمية تطبيقات الحاسوب

 اللغة األنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة المتعلقه بمجال األختصاص في كل ماهو جديد  اتـــــــــــوايــاله


