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

 

1 

 

 
 

 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 .................حميد خالد علي . د  :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  كلية التربية للعلوم ـ  االنبارجامعة : العمل

 .............................................................................الصرفة

 استاذ مساعد  :الدرجة العلمية       ........الكيمياء: التخصص...................................  

 العنوان البريدي:....................................................   
 05829092870: نقال.............................................. 

 يالبريد االكترون  :dr.hameedkhalid@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2
 .......................عراقي :سية ـالجن  ........رمادي–االنبار  :والدة ــمكان ال   
 .............../........:جواز سفر          ....................1914\11\11:  خ الوالدة ــتاري   
                                    خمسة: عدد األطفال        ............................متزوج  :الحالة االجتماعية   

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

  9116 العراق  االنبار البكالوريوس

  0229 العراق االنبار الماجستير 

  0226 العراق االنبار هالدكتورا

  ان رسالة الماجستيرعنو:         

  البلمرة الجذرية للمثيل ميتا اكريليت والبولي ستايرين دراسة حركية
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......................................................................................................................
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  دراسة التجزئة والتثبيت الضوئي لبعض البوليمرات الفاينيلية بوساطة معقدات

العناصراالنتقاليةالمخلبية                     
.................................................................................................................. 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 جامعة االنبار  تدريسي 
كليـــــة العلـــــوم قســـــم 

 الكيمياء 

 تدريسي  2119 2111

 جامعة االنبار  تدريسي
ــة  ــوم كلي ــة للعل التربي

قســــــــــــم  الصــــــــــــرفة
 الكيمياء

2119 2111  

 رئيس قسم الكيمياء 
 ريسي تد+

 جامعة االنبار 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي
 الصــــــــــــرفة قســــــــــــم

 الكيمياء

2111 2112  

 جامعة االنبار  تدريسي 
ــة  ــوم كلي ــة للعل التربي

 قسم الصرفة

الوقــــــــــــــــــــت  2112
 الحالي

 تدريسي 

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

 التخصص السنة/الفصل م المادةاس
 الكيمياء الفيزيائية الصف الثاني  الكيمياء الفيزيائية 

 الكيمياء الفيزيائية الثالث  الصف الكيمياء الفيزيائية

 الكيمياء الفيزيائية االولالصف العضوية الكيمياء

 الكيمياء الفيزيائية االولالصف التحليلية الكيمياء
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 : الدراسات العليا في  تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 الفيزيائية  الثاني  الكيمياء الضوئية 
 الفيزيائية االول الحركية الفيزيائية الكيمياء 

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3

 طلبة ماجستير  4اشرف على 
     

 
 
 :تقييم البحوث. 4

  . قيمت بحوث عديدة لمجالت علمية وترقيات مختلفة     
 
 
 : االهتمامات البحثية . 2
الظروف  ومةالمتعدد في مقا الواحد و دراسة الخواص الفيزيائية للبوليمرات ذات االستعمال   

 .الجوية 
 
 
 

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

 لمؤتمرا
طبيعة 
 المشاركة

 كلية العلوم\جامعة االنبار    العلمي للعلوم الصرفة المؤتمر 

2111 

ضمن 
اللجنة 
المنسقة 
 للمؤتمر 
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 : البحوث المنشورة: سادسا 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
دراسة للتخلص من النفايات 

 البالستيكية لتقليل اضرارها البيئية
 

  منشور عراقية لدراسات الصحراءالمجلة ال

دراسة مورفولوجية للتفكك والتثبيت 
الضوئي للبولي ستايرين المعجل 

 بكلوريد الحديديك الالمائي

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 

 7002 منشور المجلد االول العدد الثاني لسنة 

تحضير ودراسة خليط راتنج االستر 
ومتعدد (UPE)غير المشبع

ومتعدد (PVAC)لفاينيلخالت ا
لتحسين (PVC)كلوريد الفاينيل 

 خواصه الحرارية والضوئية

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 

 المجلد السابع العدد االول لسنة 

 7002 منشور 

التفكك المعجل بالمايكرويف 
 لمتعدد ستايرين المحتث بواسطة 
8-hydroxy quinolone 

Nickel (II) complex. 

 

معة االنبار للعلوم الصرفة مجلة جا
 المجلد السابع العدد االول لسنة 

 

 منشور 

7002 

حث التجزئة الضوئية لمتعدد 
الستايرين باستخدام معقد النيكل 

 (Ni-BAP)الثنائي 

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 

 المجلد السابع العدد االول لسنة 

 

 منشور 

7002 
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 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
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 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 / / اليوجد

   
   

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

 اللجنة العلمية  
 اللجنة االمتحانية   
   

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

/ /  
   
   
 

 : فيهاشارك  التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2112 الوقاية من االشعاعبغداد هيئة  الوقاية من االشعاع 

   
   

 

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

  ةةاالهتمامات العاماالهتمامات العام. . 22  

 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

           /    
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

                       ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                                                                                                                                                  

  

  0297/  4/  91     ::التاريخ التاريخ 
 

                  

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  بعض االشعار والحكم والمواعظ كتابات عامة

 متنوعة  قراءات عامة

 /    أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة  تطبيقات الحاسوب

 كليزية االن ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


