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

 
 

  (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ....................شهباء فياض بديوي ........... :  االســم              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :ـوانـالـعـن.1 
  قسم الكيمياء-كلية التربيه للعلوم الصرفة .........ـ االنبارجامعة : العمل   .................. 

 مدرس مساعد........ :الدرجة العلميةء فيزياوية        كيميــــا ..: التخصص...........  

 العنوان البريدي: ...... 
 3386005077: نقال 

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

 :معلومات شخصية  .2
 ...... عراقيـة : .....الجنـسية .......                     هيت ..:والدة ــمكان ال   
 ......... عراقي:........ جواز سفر.                      .1308 /22/6: خ الوالدة تاريــ   
                                    ........2:عدد األطفال .....                      ةمتـزوج:........الحالة االجتماعية   

 :المؤهالت العلمية : ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2881 العراق  االنبار  البكالوريوس
 2880 العراق  االنبار الماجستير 

    هالدكتورا
    
 ايجاد ثابت االستقرارية والدوال الثرمودينامكية لبعض معقدات  :عنوان رسالة الماجستير

 قواعد شف مع ايون الفضة 

                                                         
  هأطروحة الدكتوراعنوان : ...........     

 

mailto:............%20%20chemocenter@gmail.com%20.........................


          .................................................................................................................... 
 
 
 

 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية للعلوم  تدريسية 
 الصرفه 

2880   

     
     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيمياء 2812/االول  الكيمياء الفيزياوية 

 الكيمياء 2817/الثاني  الكيمياء الفيزياوية

 الكيمياء  2818 الفيزياوية العملي 
 الكيمياء  2811 الفيزياوية العملي 

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

/   
   
   
   
   
   



   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 7
   
    

     

 
 
 
 
 :تقييم البحوث. 4

      
 
 : االهتمامات البحثية . 6
 

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

    

 :لمنشورة  الكتب ا: ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب



   
   
   

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

   
   
   

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

   
   
   

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

  

 

  
 

   

   

  

  

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

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

    



  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::التوقيـع التوقيـع 

  

 5023/  52/9       ::التاريخ التاريخ 

    

 ــــــانالبــيـــــــــــــــــــــ النشــــــــــاط

  كتابات عامة

 علميــة  –آدبيـــــــــة  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  لعمل على الحاسوب ا تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية   اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


