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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ..............اطياف عبد القهار يونس.... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  ءقسم الكيميا –كلية التربيه للعلوم الصرفة ......ـ  االنبارجامعة : العمل ..................... 

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

 العنوان البريدي: ....................................   
 313989797: نقال 

 يالبريد االكترون  :.........alani@yahoo.com-AtyAF.. 

 :معلومات شخصية  .2
 .....................عراقية.سيةـالجن      .......... هيت/ االنبار ......: والدة ــمكان ال   
 ....................:جواز سفر     ......22/2/1191.....:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ........واحد........: عدد األطفال     ................. ةمتزوج..................:الحالة االجتماعية   

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

 1002 العراق  االنبار البكالوريوس

 العراق  االنبار الماجستير 
 

    

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

      تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة ودراسة فعاليتها المضادة للبكتريا 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ...... 
................................................................................. 

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

   

 

mailto:.........AtyAF-alani@yahoo.com..
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

قسم الكيمياء كلية التربية  مقرر قسم 

 الصرفة للعلوم 

 ادارة القسم 2002 2/5/2002

معاونة مدير االقسام 

 الداخلية 

 ادارة اقسام الطالبات  2/2/2002 22/3/2002 رئاسة جامعة االنبار

/25/3 22/4/2022 كلية التربية للعلوم الصرفة امين مجلس الكلية 

2023 

 مقرر لجلسات المجلس 

     

     

     

     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيمياء العضوية 2002-2005 الصف االول / الكيمياء العضوية العملي 

 الكيمياء العضوية 2002-2002 الصف االول والثاني / الكيمياء العضوية العملي 

الصف / مياء العضوية  النظري والعملي الكي

 الكيمياء العضوية 2002-2002 االول

الصف / الكيمياء الصناعية النظري والعملي 

 الكيمياء العضوية 2001-2002 الثالث والرابع 

الصف / الكيمياء العضوية  النظري والعملي 

 الكيمياء العضوية 2001-2002 علم نفس النمو+االول

 الكيمياء العضوية 2011-2010 ف الثاني والثالث عضوية عملي الص

 الكيمياء العضوية 1ف  2012-2012 عضوية عملي الصف االول الثاني

 الكيمياء العضوية 2ف 2012-2012 حياةعضوية النظري و عملي الصف االول علوم 

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

/ / / 

   

   
   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 2
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  اليوجد لدي اشراف 

     

 
 
 :تقييم البحوث. 2

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

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

 المشاركة
  21/22/1002-21 جامعة االنبار / كلية العلوم  االول للعلوم الصرفة  المؤتمر العلمي

  11/22/1021-10 جامعة االنبار/ كلية التربية للبنات  المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة 
  11/22/1021-10 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفه  المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة 

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Synthesis and characterization of 

benzodiazepine compound from the 

reaction of Isatin with N-Benzylidene 

benzeneuamine compounds  

 جامعة االنبار للعلوم الصرفة 
 2012 منشور

بنزو داي ازبنت (  7و9) تحضير وتشخيص مركبات 
من تفاعل االميساسين مع مع بعض مركبات البنزايدين 

 امين 

مقبول  جامعة االنبار للعلوم الصرفة
  للنشر 
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 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

/ / / 
   

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

 لجنة جداريات وخطوط  لجنة تنظيم مطويات لجنة مقابلة متقدمين للتعيين 

 لجنة تبديل اثاث مختبري للمؤتمر العلميلجنة تحضيرية  لجنة للمشاركة في مؤتمر نسوي 

لجنة االشراف على االحتفال بيوم  لجنة ارشاد تربوي 
 الجامعة 

  دلة االقساملجنة اصدار ا 

   

   

   
   

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

   
   
   

   
   
   
   

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

الية واساليب السيطرة على تداول المواد 

ياوية والبايلوجية الخطرة والسامةالكيم  
 21/6/2011-22 رئاسة الجامعة

التدريب في مجال السالمة الكيمياوية في 
 المختبرات

 29/1/2011-29 جامعة االنبار/ كلية العلوم
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/ مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر  فن القيادة في االسالم
 29/1/2012-22 جامعة االنبار

لعاشرة حول شبكة ورشة عمل الوطنية ا
 المعلومات الصحية

 جامعة االنبار/ كلية العلوم
10-12/5/2002 

/ مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر  دورة التاهيل التربوي
 2/2006/-6/2 جامعة االنبار

 2/10/2011 مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الدورة التاهيلية للحاسبات
 22/2/2011 تكنولوجيا المعلوماتمركز الحاسبات و  IC3دورة 

   
 

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

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

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

  

                                 2113     /9/   52      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات نثرية  كتابات عامة

 مطالعة متنوعة ءات عامةقرا

 نشاطات تطوعية من خالل منظمات المجتمع المدني  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 اجادة استخدام الحاسوب  تطبيقات الحاسوب

 اجادة اللغة االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


