
 

 

 

 

 

 

 

 ةالسيره الذاتي
 

 

 

 

              وداد جاسم فندي :    ـم  ـــــــــاالســ

  18/7/1972 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 3  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة 

        الكيمياء الفيزيائية:      صــالتـخـص

 أستاذة جامعية:       ه  ــــــالوظيف

     مدرس مساعد   الدرجة العلمية :

 قسم الكيمياء /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد / العراق:     عنوان العمل

 العمل   :  هاتف

       07704862272:    الهاتف النقال 

 wedaadjasim603@gmail.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1994 ابن اهليثم/ الرتبية للعلوم الصرفة  بغداد

 2019 ابن اهليثم/ الرتبية للعلوم الصرفة  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 

 لغاية االن - 2019 بغداد ابن اهليثم/ الرتبية للعلوم الصرفة  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد معاون كيميائي 1

 ابن اهليثم/

2005 - 2001 

 الرتبية للعلوم الصرفة / بغدادجامعة  كيميائي  2

 ابن اهليثم/

2009 - 2005 

 الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد م. ر. كيميائي 3

 ابن اهليثم/

2018 - 2009 

 الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد رئيس كيميائيين 4

 ابن اهليثم/

2018 - 2013 

 الرتبية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد مدرس مساعد  5

 ابن اهليثم/

 2019 -لغاية االن 

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

تدريس مادة الكيمياء العضوية العملي لطلبة املرحلة  الكيمياء 1

 االوىل

لغاية  - 2019

 االن
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

جرثومة املعدة, مسبباتها ومضاعفاتها  1

 وعالجها

 الرتبية للعلوم الصرفة  2019

 ابن اهليثم/

 حضور

حقائق اسباب انتشار آفة السرطان يف  2

 اجملتمع

 الرتبية للعلوم الصرفة  2019

 ابن اهليثم/

 حضور

3 G-Suite for education 2019  الرتبية للعلوم الصرفة 

 ابن اهليثم/

 حضور

شرح دليل امللفات التقوميية للعام  4

 2020 -2019الدراسي 

 الرتبية للعلوم الصرفة  2020

 ابن اهليثم/

 حضور

 الرتبية للعلوم الصرفة  2020 محاية البيئة وحقوق االنسان 5

 ابن اهليثم/

 حضور

مؤمتر ابن اهليثم الدولي الثاني للعلوم  6

 الصرفة والتطبيقية

 الرتبية للعلوم الصرفة  2020

 ابن اهليثم/

 حضور

 حضور اجلامعة العراقية 2021 املؤمتر الدولي االول للغة االنكليزية وآدابها 7

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

واحملاضرات العلمية  حضور عدد من السمينارات

 و ورش العمل

بوي واللغة العربية مشاركة يف دورة التأهيل الرت

وير والتعليم املستمر جامعة يف مركز التط

املشاركة بدورة تطوير القدرات الذاتية لتعلم اللغة  2019بغداد 

االنكليزية لتدريسي قسم الكيمياء اليت اقامتها 

مجعية وحدة التعليم املستمر بالتعاون مع 

 فصل العراق /الكيميائيني االمريكية

مشاركة يف دورة كيفية ملئ استمارة تسجيل يف 

Google Schoolar  يف مركز التعليم

 2019املستمر جامعة بغداد 

 ضرات علمية:حما 3القاء 

 االلياف النانوية التقنية الواعدة .1

 املخلفات الكيميائية وتأثريها على البيئة .2

وتشخيص املواد النانوية اساسيات حتضري  .3

 وتطبيقاتها يف الصناعة

مشاركة  يف دورة كيفية ملئ استمارة تسجيل 

يف مركز التعليم  Research Gate     يف 

 2019املستمر جامعة بغداد 

مشاركة يف ورشة تدريبية افرتاضية )معايري  

تقييم اداء الطلبة يف الصف االلكرتوني( 

اجلودة وتقويم االداء اقيمت يف شعبة ضمان 

 2020جامعة االنبار  /كلية اهلندسة

مشاركة يف الدورة التدريبية االلكرتونية  

 Latexاملوسومة )التعريف بالربنامج االحرتايف 

لكتابة البحوث واالطاريح والتدريب على 

استخدامه( اليت اقيمت على منصة كلية 

 2020جامعة املوصل  /اهلندسة

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

1 Microstructure and Dielectric 

properties of polyaniline Doped with 

Copper Nanoparticles 

Egyptian Journal 

of Chemistry 

2021 

2    

3    

4    

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

كتاب تثمني جهود من رئيس جامعة  1

 بغداد للعمل باللجان االمتحانية 

 2019 رئيس جامعة بغداد

كتاب شكر لكافة منتسيب كلية الرتبية  2

 ابن اهليثم لالجناز /للعلوم الصرفة

العلمي الذي حققته الكلية على 

 الصعيد العلمي واملعريف

عمادة كلية الرتبية للعلوم 

 ابن اهليثم /الصرفة

2019 

كتاب شكر من وزير التعليم العالي  3

والبحث العلمي ملنتسيب مركز 

 وتشكيالت الوزارة كافة

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

2020 



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد  4

تثمينًا للجهود املبذولة يف الظروف 

 االستثنائية 

 2020 رئيس جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم  5

 العالي للجامعات كافة 

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

2020 

 

 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             العربية ✓



 

 

 

 

 

 

 

             االنجليزية ✓

✓  

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 

 
 

 

Name:  Widad Jasim Fendi 

Date of Birth: 18/7/1972   

Religion: Muslim 

Martial statues: Married 

No. of children: 3 

Specialization: Physical Chemistry 

Position: University Teacher 

Scientific Degree: Assistant Teacher 

Work Address: Department of Chemistry/college of education for 

pure science/Ibn Al-Haitham/ University of Baghdad 

Work Phone: 

Mobile: 07704862272   

E-mail: wedaadjasim603@gmail.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1994 college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

Baghdad  B.Sc. 

 

 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

2019 college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

Baghdad  M.Sc. 

   Ph.D. 

   Any other 

        Second,     Career: 

 

 

From -To Workplace Career No. 

2005 - 2001 University of Baghdad /  

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

Chemist Assistant 1 

2009 - 2005 University of Baghdad /  

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

Chemist 2 

2018 - 2009 University of Baghdad /  

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

A. C.  Chemists 3 

2018 - 2013 University of Baghdad /  

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

Chemists Chef 4 

2019- Until 

now 

University of Baghdad /  

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

Assistant Teacher 5 

   6 



 

 

 

 

 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2019- until 

now 

college of education for 

pure science/Ibn Al-

Haitham 

Baghdad 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2019- until 

now 

Practical organic chemistry 

in organic chemistry 

laboratory for 1st  year 

undergraduate chemists 

Chemistry Department 1 

   2 

   3 

   4 

   5 



 

 

 

 

 

 

 

   6 

   7 

   8 

   

 

9 

 

 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.   

 (

بحث / 

بوست

ر 

حضو

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2019 Stomach germ, causes, 

complications and 

treatment 

1 



 

 

 

 

 

 

 

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2019 Facts of the causes of 

the spread of cancer in 

the community 

2 

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2019 G-Suite for education 3 

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2020 Explanation of the 

calendar files guide for 

the 2019-2020 

academic year 

4 

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2020 Environmental 

protection and human 

rights 

5 

attendance college of education 

for pure science/Ibn 

Al-Haitham 

2020 Ibn Al-Haitham Second 

International 

Conference on Pure and 

Applied Sciences 

6 

attendance Iraqia University 2021 The first international 

conference of English 

language and literature 

7 

 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 



 

 

 

 

 

 

 

Participation in the educational 

qualification and Arabic language 

course at the Center for 

Development and Continuing 

Education, University of Baghdad 

2019 

Attending a number of seminars, 

scientific lectures and 

workshops 

Participation in the course on how 

to fill out a registration form in the 

(Google Schoolar) at the 

Continuing Education Center, 

University of Baghdad 2019 

Participating in the course of 

developing self-abilities to learn 

the English language for 

teachers of the Department of 

Chemistry established by the 

Continuing Education Unit in 

cooperation with the American 

Chemical Society / Iraq Chapter 

Participation in a course on how to 

fill out a registration form in 

(Research Gate) at the Continuing 

Education Center, University of 

Baghdad 2019 

Giving 3 scientific lectures: 

1. Nanofibre is a promising 

technology 

2. Chemical waste and its 

impact on the environment 

3. The basics of preparing 

and diagnosing 

nanomaterials and their 

applications in industry 

Participation in a virtual training 

workshop (criteria for evaluating 

students' performance in the 

electronic classroom) held in the 

Quality Assurance and 

Performance Assessment Division, 

College of Engineering / Anbar 

University, 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

Participation in the online training 

course tagged (Introducing the 

Latex Professional Program for 

Writing Research and Theses and 

training on its use), which was held 

on the platform of the College of 

Engineering / University of Mosul 

2020 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Microstructure and 

Dielectric properties of 

polyaniline Doped with 

Copper Nanoparticles 

 

Egyptian Journal of 

Chemistry 

 

2021 

2    

3    

   Ninth,   Membership: 

➢                    

➢   

➢      

➢            

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2019 President of 

Baghdad University 

A book to evaluate the efforts made by 

the President of Baghdad University to 

work in the examination committees 

1 

2019 Deanship of the 

College of 

Education for Pure 

Sciences / Ibn Al-

Haitham 

A letter of thanks to all the employees of 

the College of Education for Pure 

Sciences / Ibn Al-Haitham for the 

scientific achievement that the college 

has achieved on the scientific and 

knowledge level 

2 

2020 Minister of Higher 

Education and 

Scientific Research 

A letter of thanks from the Minister of 

Higher Education and Scientific 

Research to the employees of the center 

and all formations of the ministry 

3 

2020 President of 

Baghdad University 

A letter of thanks from the President of 

Baghdad University in appreciation of 

the efforts made in exceptional 

circumstances 

4 

2020 Minister of Higher 

Education and 

Scientific Research 

A letter of thanks and appreciation from 

the Minister of Higher Education for all 

universities 

5 

   6 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 
 

 

 

1 
 

 2 
 

 3 

 

 

       Twelfth,       languages:  

✓    Arabic    

✓    English  

✓    
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