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 (CV)السيرة الذاتية                                                         
 سجى سعدون فارس :    مــاالس              

 

 معلومات عامة :اوال 
 :وانــنـعـال.1 

  كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل 

 درس م : الدرجة العلمية          الكيمياء:  التخصص 

 حي العسكري/ فلوجة / االنبار  : العنوان البريدي   
 نقال :.............................................. 

 يالبريد االكترون  :...................sajachem@yahoo.com.............. 

 :معلومات شخصية  .2
 . عراقية: سية ـالجن                     فلوجة :والدة ــمكان ال   
 .......................:جواز سفر                      3891 /7/1: خ الوالدة ــتاري   
                                    ...................: عدد األطفال                       . غير متزوجة :الحالة االجتماعية   

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

 2002 العراق االنبار البكالوريوس
 2002 العراق االنبار الماجستير 

 2012 العراق االنبار هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:      

تها مع بعض العناصر تحضير بعض مشتقات الثايوسيمكاربزايد ومعقدا    
                                                . االنتقالية ودراسة فعاليتها الحيوية

 هعنوان أطروحة الدكتورا : .. 

  ..تقدير واستخالص بعض العناصر الثقيلة في ترب مدينة الفلوجة

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 مهام الرئيسيةال
 إلى من

  لحد االن 22/12/2002 كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الكيمياء تدريسية 
     
     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
المرحلة االولى الكورس االول  يةالكيمياء الالعضو 

 والثاني 
 الكيمياء الالعضوية

 الكيمياء الالعضوية المرحلة الثانية الكورس االول الكيمياء الالعضوية

 الكيمياء الالعضوية المرحلة الثالثة الكورس االول الكيمياء التناسقية

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

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 4
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 : االهتمامات البحثية . 2
    
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

المؤتمر العلمي السادس لكلية 
 الجامعة المستنصرية –العلوم 

 الجامعة المستنصرية –كلية العلوم 
9/2/2010 

المشاركة ببحوث 
 علمية

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
تحضير بعض مشتقات 

الثايوسيمكاربزايد ومعقداتها مع 
 بعض العناصر االنتقالية 

 الجامعة المستنصرية  –العلوم  مجلة
 2009 

دراسة تاثير بعض مشتقات 
الثايوسيمكاربزايد ومعقداتها مع 
بعض العناصر االنتقالية على 

 فعالية انزيم الفوسفاتيز القاعدي 

 الجامعة المستنصرية  –مجلة العلوم 

 2009 

 في الثقيلة العناصر بعض تقدير
 في الفلوجة مدينة من مناطق

   نباراال محافظة

  جامعة االنبار للعلوم الصرفةمجلة 

 2012 

 كاشف باستخدام اليورانيوم تقدير 
 في (CR-39 ) يالنوو  االثر

 في الفلوجة مدينة تربة من عينات
 االنبار محافظة

 2012  جامعة االنبار للعلوم الصرفةمجلة 

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

 عضوة في لجنة االرشاد   
 لجنة الزجاجيات   
   

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

   
   
   

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

 2002/  2/   12-10 جامعة االنبار/  كلية العلوم  HINARIدورة 
   
   

 

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

    

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22
 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2002 العراق ية العلومكل  النجاز بطاقات درجات قسم الكيمياء  شكر وتقدير

الختياري التدريسية المتميزة في قسم شكر وتقدير 

 الكيمياء
 2010 العراق التربية للعلوم الصرفة كلية

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 / كتابات عامة

 كتب علمية ودينية وثقافيه  قراءات عامة

 / نشطة أخرىأ
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      1087/  4/ 81       ::التاريخ التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد  تطبيقات الحاسوب

 متوسط ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


