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                                                              (CV) السيرة الذاتية                              
 

 بشار عبد العزيز محمود علي العبيدي :  مــالسا              

 

 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 

  جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  قسم الكيمياء: العمل 

  0222-10-02: تاريخ اول تعيين 

  دكتوراه : المرتبة العلمية 

 مدرس: الدرجة العلمية  

 الكيمياء التحليلية: التخصص 

 نوان البريديالع  :… 

 4467423724470    &    +4467722067462: نقال     + 

  البريد االكتروني 

bashar_msc@yahoo.com 

basharalobaidi@yahoo.com 

bashar.msc@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2

 عراقية  :الرمادي                              الجنـسية : مكان الــوالدة    

   A9874609عراقي: جواز سفر                    1474/  4/  01: الوالدة  تاريــخ   

   0:متزوج                           عدد األطفال : الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 0220 العراق االنبار البكالوريوس

 0222 العراق االنبار ستير الماج

 0214 روسيا االتحادية كازان الدكتوراه
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 ان رسالة الماجستيرعنو 

تقييم مستوى العناصر في مياه بعض العيون الكبريتية في منطقة هيت ودراسة 

 الخواص الفيزيائية للمواد القيرية المنبعثة منها

 هعنوان أطروحة الدكتورا : 

اه الشرب والنفايات والمياه التي تتم معالجتها بواسطة تحديد العناصر السامة في مي 

TXRF من دون التركيز المسبق 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي------  0222 جامعة االنبار تدريسي

     

 :لبحثية الخبرات التعليمية واالهتمامات ا: رابعا 

 (:البكالوريوس) الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة

 الكيمياء التحليلية الرابع التحليل االلي

 الكيمياء التحليلية الثاني التحليل الوزني وطرائق الفصل الحديثة

 الكيمياء التحليلية االول التحليل الوصفي والحجمي 

 الكيمياء التحليلية االول العامةالكيمياء 

  اليوجد : تدريس المواد في  الدراسات العليا. 2

 التخصص            الفصل اسم المادة

   

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3

 اليوجد     

 :  تقييم البحوث. 4

  اليوجد

 : االهتمامات البحثية . 5

 فحوصات المياه -1

 فات الصلبة والتلوث البيئيتدوير المخل -0

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر

طبيعة 

 المشاركة

 نهضتنا الحضارية بنهضتنا العلمية
جامعة –كلية العلوم 

 االنبار

16-

17/11/

0224 

 باحث
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بالتنمية المستدامة نجعل صحراء العراق 

 يالنا القادمةمستقبل اج

مركز دراسات الصحراء 

 جامعة االنبار –

02-

24/10/

0224 

 

 باحث

 الكيمياء والمجتمع
كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

04 

نيسان 

0212 

 

 دائرة صحة االنبار دائرة صحة االنبار عطاء مستمر

7-

8/10/

2011 

 

 باحث

البحث الهندسي الرصين طريقنا لتنمية 

 واعمار العراق

جامعة  –دسة كلية الهن

 االنبار

01-

23/10/

2011 

 

 باحث

 جامعة االنبار العلوم الصرفة ابداع يتجدد وبناء يتأصل

02-

20/11/

2012 

 

 باحث

Butlerov heritage  22-17 روسيا , جامعة كازان 

/2/ 

2015 

 باحث

Mendeleev Congress جامعة يكاتيرنبورغ ,

 روسيا

26-30 

 /4/ 

2016 

 باحث

    

 : حوث المنشورةالب: سادسا 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

دراسة امكانية استثمار قير العيون الكبريتية 

 في منطقة هيت الغراض البناء واالنشاء

وم لالمجلة العراقية للع

 الهندسية 
 0227 منشور 

دراسة بعض مصادر التلوث البيئي في مياه 

 نهر الفرات بين مدينتي هيت والرمادي

دراسات عراقية  لالمجلة ال

 الصحراء 

 منشور
0212 

دراسة تحليلية مقارنة لماء وقير العيون 

 الكبريتية في مدينة هيت

مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم الصرفة 

 منشور
0224 

دراسة صالحية بعض اآلبار في محافظة 

 االنبار لالستخدامات البشرية والزراعية

دراسات المجلة العراقية  ل

 الصحراء

 منشور
0211 
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تحسين مواصفات قير هيت كمادة تسطيح 

 باستخدام مسحوق مطاط االطارات المستهلكة

مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم الصرفة

 منشور
0224 

تقييم نوعية مياه خزان الحبانية باستخدام تقنية 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات

وم لالمجلة العراقية للع

 الهندسية

 منشور
0224 

فات البولي ستايرين في استخدام مخل

 الخرسانة

مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم الصرفة

 منشور
0213 

Determination the concentration 

of lead in water in the range 3 - 30 

mg/l by the method TXRF on the 

instrument S2 PICOFOX 

Journal of Kazan 

Technological 

University 

 منشور

2014 

Analysis of concentrations of 

toxic elements in milk by the 

method TXRF 

Journal of 

University of 

Technology 

 منشور

2015 

Comparison of the main indicators 

of AAS and TXRF in the analysis 

of water 

Journal of 

University of 

Technology 

 2016 منشور

Measurement of toxic elements 

using TXRF in the control of 

water quality and purification 

Journal of 

University of 

Technology 

 2016 منشور

Determination of lead in water in 

a concentration range of 0.0030 – 

0.0200 mg/l method TXRF 

Journal of 

University of 

Technology 

 2016 منشور

Measurement assurance lead 

certain ions in water with low  

salinity by  TXRF 

Butlerov 

Communications 

 2016 منشور

Determination of lead in water by 

TXRF 

Factory 

Laboratory. 

Diagnosis of 

materials 

 2016 منشور

 التوجد :الكتب المنشورة  : ثامنا 

 تاريخ النشر جهة النشر ابعنوان الكت

   

 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة االمتحانية   
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 التوجد:  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

 : الدورات التي شارك فيها: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 6002 جامعة االنبار/ مركز طرائق التدريس  التاهيل التربوي

 كفاءة الحاسبات
جامعة /مركز الحاسبة االلكترونية 

 االنبار
6002 

 كفاءة الحاسبات
جامعة /مركز الحاسبة االلكترونية 

 االنبار
6000 

دورة تدريبية في مجال السالمة 
 الكيميائية واألمان

/  1/  01-01 الجامعة التكنولوجية
6006 

ورشة عمل بالتعاون مع شركة 
 اوما الدولية 

جامعة  –مركز دراسات الصحراء 
 االنبار

2-06-6000 

IC3 معهد ابن الهيثم للغات والترجمة- 
 االنبار

60-08-6006 

 6000-00-0 االنبار -معهد الباني -211الدرجة - لاختبار التوف
, التقنيةجامعة كازان الوطنية للبحوث  اللغة الروسية كورس

 روسيا
08-02-6002 

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 20110212& العراق رئيس الجامعة (0)شكر وتقدير

2008&2009&2011& العراق العميد (4)شكر وتقدير 

0212 

 20090212&2011& العراق رئيس القسم (3)شكر وتقدير 
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

                                                                                                                                                                                            ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                      2017/  4/   4     ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 متنوعة قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة ات الحاسوبتطبيق

 والروسيةاالنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


