
 

 

 

 

 

 

 

 انضيرح انعهًيخ                
                                                                                 

 
            عهً خهٍم يحًىد. د  :وــــــــــاالصــ

 عراقً: انجنضيخ

يضهى   :انذيـــــــــــبنخ

        انكًٍٍاء انتحهٍهٍح   :صــانزـخـض

  اضتار يطاعذ:انىظيفخ

 دكتىراِ: انذرجخ انعهًيخ

     قسم الكيمياء- ابن الهيثم- كمية التربية لمعموم الصرفة- جامعة بغداد:  عنىاٌ انعًم

                          ali.kalil.mahmood@gmail.com      :البريد إاللكتروني

 .انًؤهالد انعهًيخ : أوالً  

 

 انتارٌخ انكــهٍــــح  انجايعح  انذرجح انعهًٍح 

ثكبنىريىس 

 
 2001 ابن الهيثم- التربية لمعموم الصرفةبغداد 

 2003 ابن الهيثم- التربية لمعموم الصرفةبغداد انًبجضزير 
انذكزىراه 

 
 2011 ابن الهيثم- التربية لمعموم الصرفةبغداد 

 .انزذرج انىظيفي : ثبنيبً  

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح / جايعح تغذاد يذرش يطاعذ 1

 قطى انكًٍٍاء/ اتٍ انهٍثى
2003-2011 

كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح / جايعح تغذاد يذرش 2

 قطى انكًٍٍاء/ اتٍ انهٍثى
2011-2014 

كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح / جايعح تغذاد اضتار يطاعذ 3

 قطى انكًٍٍاء/ اتٍ انهٍثى
  ونحذ اال2014ٌ
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 .انزذريش انجبيعي : ثبنثبً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 ونحذ االٌ 2004جايعح تغذاد كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح اتٍ انهٍثى  1

 .انًقرراد انذراصيخ انزً قًذ ثزذريضهب: راثعبً  

انضنـــــخ انًـــــبدح انكهيخ وانجبيعخ /انقضـــىد 

كهٍح انترتٍح نهعهىو / جايعح تغذاد 1

 قطى انكًٍٍاء/ انصرفح اتٍ انهٍثى
 2011-2004 انكًٍٍاء انتحهٍهٍح انعًهً انًرحهح االونى

كهٍح انترتٍح نهعهىو / جايعح تغذاد 2

قطى عهىو انحٍاج / انصرفح اتٍ انهٍثى

 قطى انكًٍٍاء/ 
 انكًٍٍاء انعايح انُظري انًرحهح االونى

2011-2012 

كهٍح انترتٍح نهعهىو / جايعح تغذاد 3

 قطى انكًٍٍاء/ انصرفح اتٍ انهٍثى
 2014-2012 انكًٍٍاء انتحهٍهٍح انًرحهح االونى

كهٍح انترتٍح نهعهىو / جايعح تغذاد 4

قطى انكًٍٍاء / انصرفح اتٍ انهٍثى

 

 

 انكًٍٍاء

 ونحذ االٌ 2014 انتحهٍم انكًٍٍائً االنً انًرحهح انراتعح

 

 

 

 

 

 

 

 انزي أشرف عهيهب او نبقشهب (االطبريح ، انرصبئم  ):  بيضبً  

 انعذدو ـــانقش رصبنخ ال األطروحخ  أو اصى د

 2 انكًٍٍاء ياجطتٍر 1

 2انكًٍٍاء  دكتىراِ 2

 .انزي شبرك فيهب او حضرهب  وورشبد انعًمانعهًيخواننذواد انًؤرًراد : صبدصبً  

 وورشبد انعًم انًؤرًراد و اننذوادد 

وانحهقبد اننقبشيخ 

  انعذد

 10يشاركح  1

 100حضىر  2

 



 

 

 

 

 

 

 

 . اال ري األنشطخ انعهًيخ : صبثعب  

 برج انكهيخ دا م انكهيخ 

يشرف عهًً فً انًختثر انخذيً انًركسي 

2014 

زٌارج انًذراش نالشراف عهى طهثح انًرحهح 

انراتعح اثُاء فترج انتطثٍق انًذرضً 

تقٍٍى انكثٍر يٍ انثحىث نهُشر فً انًجالخ 

 انعهًٍح واالكادًٌٍح

انًشاركح فً نجاٌ يُاقشح خطح تحىث 

انذكتىراِ 

 

أو رطىير فً يجبل انزخصض نخذيخ انجيئخ وانًجزًع عذد انجحىس انًنشىرح : ثبينب 

 . انزعهيى

 انعذد انًجبل

 12تحىث يُشىرج فً يجال االختصاص 

 

 .انهيئبد انعهًيخ انًحهيخ وانذونيخ  عضىيخ :ربصعب 
  ٍٍٍ2001    َقاتح انكًٍٍائٍٍٍ انعراق 

  ٍٍٍ2011راتطح انتذرٌطٍٍ انجايعٍٍٍ انعراق 

  2015انجًعٍح انكًٍٍائٍح االيرٌكٍح 

 .كزت انشكر ، انجىائز  و شهبداد انزقذير: عبشراً  

 انجهخ انًبنحخ  كزبة انشكر او انجبئزح أو انشهبدح د

 20كتاب شكر وتقذٌر  عذد  1
انطٍذ عًٍذ كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح اتٍ انهٍثى 

انطٍذ رئٍص جايعح تغذاد  4كتاب شكر وتقذٌر عذد  2

 شركح الٌكا انًاٍَاشهادج تذرٌة عهى انًجهر انحراي انًطتقطة  3

كهٍح انترتٍح نهعهىو انصرفح اتٍ انهٍثى  شهادج تذرٌة دورج انطاليح انًختثرٌح  4

 


