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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 .................................محمد عبد كاظم.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  االصرفةكلية التربية للعلوم .....ـ  االنبارجامعة : العمل. 
 مدرس....... :الدرجة العلمية  .......الكيمياء العضوية.....: خصصالت........ 

 العنوان البريدي:  
 54467942870....: نقال....... 

 يالبريد االكترون  :makm5772@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية: سية ـالجن                  رمادي -انبار : والدة ــمكان ال   
 G2570810.:جواز سفر                     8791- 2-2:  لوالدة خ اــتاري   

                                 ثالثة: عدد األطفال                       متزوج.:الحالة االجتماعية   
 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 2222 العراق االنبار البكالوريوس
 2222 العراق االنبار الماجستير 

 2212 مصر عين شمس هالدكتورا
  نايترو بنزالديهايد ودراسة -تحضير بعض مشتقات بارا      :ان رسالة الماجستيرعنو

                                              الحيوية  خواصها الطيفية وفعاليتها
  : هعنوان أطروحة الدكتورا

Behavior of some Phthalazinone Derivatives Toward some Carbon 

Electrophiles "Synthesis of some Novel Phthalazinone Derivatives for 

Anticancer and Antimicrobial Evaluation" 
 

 

 
 

  

 



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

 

6 

 

 
 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ــوم  تدريسي ــة للعل ــة التربي كلي
 الصرفة

تدريس مـادة الكيميـا   2211 2222
+ العضــــــوية النظــــــري

 العملي
     
     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيميا  العضوية ل والثانياالو الكيميا  

   
   

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

   
   
   

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 2
  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 4
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 : االهتمامات البحثية . 2
    

 في مجال الكيميا  العضويةالتركيز على تحضير البحوث التطبيقية 
 
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

ات الكومارين اجلديدة حتضري بعض مشتق
 وتقدير نشاطها احليوي

 2222 منشور العلوم 

حتضري معقدات جديدة حلوامض 
اهلايدروكساميك مع احلديد والنحاس 

 والكوبلت ودراسة خواصها الطيفية

 القادسية
 2212 منشور

حتضري ودراسه الفعالية البايولوجية لبعض 
 مركبات رباعي هيدروكوينولني املشتقة

 وبنزين سلفومنايدامين-4من 

 العلوم 
 2211 غير منشور

حتضري ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض 
املركبات احللقية غري املتجانسة املشتقة من 

 ازاجالكون
 

 العلوم

 2211 غير منشور
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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

 عضو لجنة امتحانية  
   
   

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

   
   
   

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

   
   
   

 

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

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
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  مةمةالمهارات العاالمهارات العا  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      MMoohhaammmmeedd  AA..  KKaaddhhiimm        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

 04/2017/  60      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


