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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ....................  شاكر فارس طليب حمزة. د ........... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الكيمياء  –كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل............... 

 استاذ مساعد :الدرجة العلمية    حياتيةكيمياء  ......: التخصص.  

 2 /حي المعلمين -الفلوجة -العراق  ............ :العنوان البريدي  
 08712992127   .........: نقال ........... 

 يالبريد االكترون  :  .... dr.shakir.chemist@gmail.com ... 

 :معلومات شخصية  .2
 .......عراقية  ......: سية ـالجن                 ........  عنة –االنبار .......: والدة ــمكان ال   
 A11259868 :جواز سفر                      .......... 1981 /11/5:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ....... خمسة ......: عدد األطفال                       ......... متزوج .......:الحالة االجتماعية   

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

 1991 عراقال االنبار البكالوريوس
 2005 العراق االنبار الماجستير 
 2011 العراق االنبار الدكتوراه

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                        
تحضير بعض المعقدات لحوامض الهايدروكساميك   .......................................

. الحيوية مالونيت ودراسة خصائصها الطيفية وفعاليتهاالمشتقة من ثنائي اثيل 
........................................................................................................... 

 

mailto:......%20%20dr.shakir.chemist@gmail.com%20%20..............
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 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

  DNA))ي في تضرر ال تأثير االجهاد التأكسد ................................................. 

 ..      لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني

 
 
 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مخرن .م)تدريسي
 (المواد الكيمياوية

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة جامعة االنبار

 يسيتدر  2001 2005

الدراسات  مقرر
قسم  -االولية

 الكيمياء

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة جامعة االنبار

 تدريسي 2008 2001

كلية التربية للعلوم  تدريسي
 الصرفة جامعة االنبار

 تدريسي 2015 2008

مقرر الدراسات 
قسم -العليا

 الكيمياء

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة جامعة االنبار

 تدريسي ......... 2015

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 حياتيةكيمياء  الصف الثاني  قسم علوم الحياة-لحياتيةالكيمياء ا

 يةكيمياء حيات الصف الثالث قسم الكيمياء -الكيمياء الحياتية

 كيمياء حياتية الصف االول قسم علوم الحياة -الكيمياء العضوية

 كيمياء حياتية الصف االول قسم علوم الحياة -الكيمياء التحليلية

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

 كيمياء ال االول الحياتيةالكيمياء 
 علوم الحياة+كيمياء ال ثانيال كيمياء الهرمونات
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 علوم الحياة االول المسارات االيضية
   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
 واحدوطالب دكتوراه  ماجستير اربعة طالبعلى  تاشرف   

 :تقييم البحوث. 2
ل لعديد من لجان االستال في ا كعضو وعملت قيمت العديد من البحوث ورسائل الماجستير   

                                       جامعة االنبار–وفي كلية العلوم  في القسم
 
 : االهتمامات البحثية . 5

وعالقتها بمختلف  وخصوصا االلتهابية والمناعية المتغيرات الحيوية الحديثةدراسة 
وكذلك  (DNA)االمراض التي تصيب االنسان ودراسة تأثير هذه االمراض على ال 

ير العديد من المركبات العضوية والالعضوية ودراسة فعاليتها الحيوية على انواع تحض
 .مختلفة من الحيوانات المختبرية

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 باحث 0220 كلية العلوم  / باراالنجامعة  للعلوم الصرفة االول العلميالمؤتمر 

 باحث 0231 كلية العلوم  / االنبارجامعة  للعلوم الصرفة الثانيالعلمي المؤتمر 

 باحث 0231  للبنات كلية العلوم /بغداد جامعة   الثانيالعلمي النسوي المؤتمر 

 باحث 0232 كلية العلوم  /بغداد جامعة  البايلوجيةلعلوم لاالول  المؤتمرالدولي

 باحث 0232 للبناتكلية العلوم  /بغداد جامعة  الوطني االثاني للكيماءالمؤتمر 

 باحث 0232 كلية الطب/جامعة كربالء  مؤتمرالدولي االول للعلوم الطبية

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تحضير معقدات جديدة مشتقة من 

ثنائي اثيل كلوتاريت ودراسة 

 خواصها الطيفية وفعاليتها الحيوية

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
العدد  –( 3)المجلد  -الصرفة

 19-19-الصفحة( 2)

 منشور

0220 

تحضير معقدات جديدة لحوامض 

الهيدروكساميك مع الحديد والكوبلت 

ية والنحاس ودراسة خواصها الطيف

 وفعاليتها الحيوية

 -مجلة القادسية للعلوم الصرفة
( 3)العدد  –( 91)المجلد 

 931-923-الصفحة

 منشور

0232 
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Evaluation of vitamin C, 

uric acid, urea and creatinine 

levels in the blood of type 2 

diabetic Iraqi females 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
عدد خاص )-الصرفة

 (وتمربالم
 0231 منشور

Evaluating of 8-Hydroxy-

Deoxyguanosine, 

Interleukin-6, Interleukin-7 

In Acute Kidney Injury Iraqi 

Males 

المجلد  –مجلة تكريت الطبية 
 0232 منشور الصفحة -(9)العدد -(22)

Glutathione, Vitamin C, 

Malonodialdehyde Oxidized 

Low-Density Lipoprotein 

and Lipid Profile Levels in 

Type 2 Diabetic Iraqi Males. 

 العلوم  –مجلة جامعة النهرين 
العدد  -المجلد التاسع عشر

 -2292اذار  -االول
 11-19الصفحة

 منشور
2016 

 

Study The Association Of 

Interleukins 6 And 7 Levels 

With Insulin Resistance In 

Iraqi Females With Diabetes 

Mellitus Type 2. 

  

Journal of 

Biotechnology 

Research Center 

(Special issue- part 

two) 

 

 منشور
2015 

 

Evaluation of Serum 

Malondialdehyde, 

Glutathione and Lipid 

Profile Levels in Iraqi 

Females with Type 2 

Diabetes Mellitus 

 مجلة بغداد للعلوم

 منشور
0232 

 

Evaluation of Haptoglobin 

and Neutrophil Gelatinase 

Associated Lipocalin in 

Iraqi Patient withType 2 

Diabetic Nephropathy 

 

 العلوم –جلة جامعة النهرين 

مقبول 

 للنشر
0232 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 / / التوجد
/ / / 

 :عضوية اللجان : سعا تا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
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عضو لجنة متابعة البحوث  عضو لجنة المخاطر الكيمياوية
 اللجنة االمتحانية المسروقة من االنترنيت

عضو لجنة منح مخصصات 
 اد السامةو عرض للمتالخطورة لمن ي

عضو لجنة متابعة وصرف مبالغ 
 صةالنفقة الخا

لجنة شراء اللوازم 
المختبريية و  المواد 

 الكيمياوية
لجنة السيطرة على المواد  /

 الكيمياوية
رئيس لجنة جرد المواد 

 الكيمياوية
لجنة تدقيق االجازات الدراسية  

داخل العراق للعام الدراسي 
2292-2299 

 

لجنة توزيع الحوافز لمنتسبي  
  الكلية

 :  لتي نفذهاالدورات التدريبية ا: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   داليوج
 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2292 جامعة االنبار -مركز الحاسبات دورة النظم الحاسبوية الحديثة
دورة تطوير مهارة التحدث 

 باالنكليزية
 2292 اللغة االنكليزيةقسم  -كلية التربية

 2292 كلية التربية قسم طرائق التدريس دورة طرائق التدريس
Nanotechnology and its 

application in medcine 

 كلية الطب/جامعة كربالء 
2016 

Poltmerase chain reaction 

teqnique 
 2292 مكتب وهج الدنا

DNA extraction from 

different sources 
 2292 ج الدنامكتب وه

تطبيق المعايير الوطنية للمختبر 
و المختبر  GLPالتعليمي الجيد 
 السريري الجيد

 جامعة الفلوجة -كلية الطب
2292 
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  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      1097/  4/  91      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2212 العراق معةارئيس الج (1)شكر وتقدير 

 (5)شكر وتقدير 
 - 2222 العراق عميد الكلية

2212 

 (3)شكر وتقدير 
 - 2222 العراق رئيس الفسم

2212 

 (6)شكر وتقدير 
من جهات مختلفة نتيجة المشاركة 

 بالمؤتمرات العلمية
-2222 العراق

2215 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 بعض االشعار والحكم والمواعض   ابات عامةكت

  متنوعة قراءات عامة

 / أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة تطبيقات الحاسوب

 اللغه االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 .  المطالعة الهــوايـــــــــــات


