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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ..................قخميس احمد عبدالرزا. د:   االســم              

 
 معلومات عامة: اوال 

 :الـعـنــوان.1 
  كلية التربية للعلوم الصرفة....ـ جامعة االنبار : العمل 

 استاذ مساعد :اء         الدرجة العلميةالكيمي: التخصص 

 العنوان البريدي: ............................................................................................   
 4923366097:نقال. 

 يالبريد االكترون  :..................................................................................... 

 :معلومات شخصية  .0
 .عراقية:الرمادي                    الجنـسية :مكان الــوالدة    
 .......................:جواز سفر                    1930:  تاريــخ الوالدة    
                                   ................... : عدد األطفال                   اعزب   :الحالة االجتماعية   

 :المؤهالت العلمية : ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1997 العراق المستنصرية البكالوريوس
 1999 العراق المستنصرية الماجستير 

 1994 قالعرا بغداد الدكتوراه
 

 

 دراسة طيفية لبعض معقدات انتقال الشحنة :عنوان رسالة الماجستير                                                         
تحضير ودراسة طيفية لبعض قواعد شيف الجديدة ولبعض  : هعنوان أطروحة الدكتورا

 ................معقداتها
 
 
 
 
 

 

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com
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 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريس 0211 2992-2-21 جامعة االنبار تدريسي
  1/3/0226 1/3/0216 جامعة االنبار رئيس قسم 

     
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة

 كيمياء  0211-0212 الكيمياء الفيزيائية 

   
   

 : تدريس المواد في  الدراسات العليا. 0
 التخصص             الفصل اسم المادة

 كيمياء  االول الكيمياء الفيزيائية
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 6
  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 7

      
 تم تقييم عدد من البحوث في مجلة جامعة االنبار
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 : االهتمامات البحثية . 6
    

 بحوث في مجالت عربية وعالمية  4تم نشر 
 
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

UV-Visible and IR 

Spectro photo metric 

sthudes of n→Л*
  

 الجمعية العراقيةللكيمياء
 1996 منشور 

تقدير قيم جهود تاين بعض قواعد 
 شيف

 الجمعية العراقية للكيمياء 
 1996 منشور 

ح تحضير ودراسة طيفية المال
 السلينيوم 

 جامعة القادسية للعلوم الصرفة 
 0221 منشور 

تفسيرات طيفية في المنطقتين 
فوق البنفسجية المرئية لمعقدات 

 انتقال الشحنة

جامعة بابل للعلوم التطبيقية 
 0220 منشور والصرفة

Determination of the 

stability constant  
 0226 منشور  المجلة القطرية

 :ب المنشورة  الكت: ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية لجنة الترقيات العلمية 
   
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

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

   
   
   

 

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

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان ـــاطالنشـــــــ

  كتابات عامة

 كتب في الكيمياء قراءات عامة

  أنشطة أخرى
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  ..................................                                                                                          ..................................                                                                                                  ::التوقيـع التوقيـع 

  

                                      3022/  9/  32      ::التاريخ التاريخ 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 ياضة والر المطالعة الهــوايـــــــــــات


