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 :الخبرة األكادیمیة

 
 .1995-1994كلیة العلوم قسم الكیمیاء للعام الدراسي تدریس في جامعة األنبار /  -1
 .1996-1995تدریس في جامعة صنعاء كلیة التربیة (أرحب) قسم الكیمیاء للعام الدراسي  -2
 .1997-1996تدریس في جامعة صنعاء كلیة التربیة (إب) قسم الكیمیاء للعام الدراسي  -3
 .1999-1997 فترة قسم الكیمیاء لل لیبیا دان)تدریس في المعھد العالي إلعداد المعلمین (و -4
ومستمر 2001 لعاما من تدریس في جامعة بغداد كلیة التربیة (إبن الھیثم) قسم الكیمیاء -5

 بالتدریس. 
 

 المناصب االداریة
 2015-2012شؤون الطلبة في كلیة التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم معاون العمید ل

 2017الى  2015التربوي منذ عام مسؤول وحدة االرشاد 
 31/10/2017معاون العمید للشؤون العلمیة في كلیة التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم منذ 

 ومستمر
  عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن الھیثم 

 
 
 
 
 



 
 :والدورات الخبرة العملیة

 
 .1990-1985الكیمیائیة (القائم) للفترة العمل بصفة كیمیاوي في المنشأة العامة لصناعة األسمدة -1
األجھزة المختبریة الطیفیة الحدیثة في المملكة المتحدة (كامبرج) في  استخدامدورة تدریبیة في -2

 .CECIL(1990شركة (
األجھزة المختبریة الطیفیة الحدیثة في ھولندا في شركة  استخدامدورة تدریبیة في -3

)SKALER(1990. 
 .1987حول استخدام المقاییس الحراریة في دائرة التقییس والسیطرة النوعیة (بغداد)دورة تدریبیة -4
 .2001الحاسوب في جامعة بغداد كلیة التربیة استخدامة في ءدورة الكفا-5
 .1985للغة اإلنجلیزیة من جامعة بغداد كلیة اللغاتا في ةءالكفا اجتیازامتحان-6
 .2007الشفھي لإللقاءببحث مقبول  الرابع في الطفیلة األردني المشاركة في المؤتمر الكیمیائي-7
 لإللقاءالخامس للكیمیاء في جامعة الیرموك ببحث مقبول  العالمي المشاركة في المؤتمراالردني-8

 .2008الشفھي
 إللقاءل لوالمشاركة ببحث مقبو األردنفي  اإلنسانمجال حقوق  التدریبیة فيالمشاركة في الدورة -9

 . 2008 للدورة المؤتمر المصاحبفي  الشفھي
 مقبول.ببحث  2009-جامعة كركوك-المشاركة في المؤتمر العلمي االول للعلوم الصرفة-10
 .2010كلیة العلوم ببحث مقبول -جامعة بابل-المشاركة في المؤتمر العلمي الخامس-11
 .2008ھوریة التركیةالجم -وزارة الخارجیة -التفاوض بأسالیبالمشاركة في الدورة الخاصة -12
 -بیروت-المنظمة العربیة لمكافحة الفساد-المشاركة في دورة تنمیة قدرات بیت الخبرة البرلماني-13

 .2010 -لبنان
 ) البریطانیة  (SAFE ROUTمنظمة -مبادئ وتطبیقات -المشاركة في دورة العالقات العامة-14

 .2009تركیا-المقامة في اسطنبول
المشاركة في الدورة المخصصة لتدریب األكادیمیین العراقیین على آلیات ومھارات العمل -15

 .2009لبنان  -بیروت-العربیة لمكافحة الفساد البرلماني، المنظمة
 .  2011-2009جامعة بغداد -ابن الھیثم-عضو لجنة المؤتمرات والندوات في كلیة التربیة-16
ر التعلیم العالي في بناء نظام النزاھة الوطني على قاعة مارینا في تعزیز دوالمشاركة في ندوة  -17

 برعایة ھیئة النزاھة.نادي الصید العراقي 
 كلیة االدارة واالقتصاد. –المشاركة في ندوة (ادارة شؤون الطلبة) في الجامعة العراقیة -18
 2012ببحث مقبول كلیة العلوم -جامعة دیالى  -المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث -19

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :البحوث المنشورة
 

1-Synthesis and spectral studies of Catechol and calysaldehyde derivatives 
aldimine with Sb(III) and Sn(IV). 
Mohamad Jaber Al-Jeboori, Hasan Ahmad Hasan and lekaa Khaled 
J. of Ibn AL-Haitham for Pure and App. Sci. 21 (4) 2008. 

 
2-synthesis and characterization of new tetra dentate ligand typeN2Oand its complexes with 
(Co(II), Ni(II) and Pd(II)). 
Hasan Ahmad Hasan, J. of al-Nahrain university 

 
3-Spectroscopic and biological activity studies of thiodiazole ligand typeN2O and its 
complexes with Fe(II), Co(II) and Ni(II) 
 Hasan Ahmad Hasan, Ali H. Samir,Wrood A. Jaafer Al-Saidy؛ 
Al-Mustansiriya J. Sci.22, (4) 2011,222-232 

 
4-Formation of polymeric chain assemblies of transition metal complexes with a 
multidentate Schiff-base 
Mohamad Jaber Al-Jeboori, Hasan Ahmad Hasan, Wrood A. Jaafer Al-Sa؛

Pidy 
J. Trans. Met. Chem.(2009)34:593-598 

 
5-Metal-assisted assembly of dinuclear metal(II) dithiocarbamateSchiff-base macrocyclic 
complexes:Synthesis and biological studies. 
Hasan A. Hasan, Enaam I. Yousif, Mohamad J. Al-Jeboori* 
Global J. Inorg. Chem.3, 10, 2012 

 
6-Formation and Spectroscopic study of Macrocyclic multidentate Schiff-base ligand and 
its complexes with transition metal complexes.                  
Hasan Ahmad Hasan , Enaàm Ismail Yousif andNasryJassimHussien 
Diyala J. for pure sci.7(3) 2011 31-47 

 
7-Synthesis of some metal complexes of azo type ligand and evaluation of their 
antibacterial activity 
Ali H. Samir   ,  Hassan A. Hassan**  ,  ManhalReemon Aziz  ,  Sinaa M. Shaker* 
J. of college of education- Almustansiriya university 1, 2010, 392- 406 

 
8-Synthesis and characterization of CoII, NiII, CuII, and znII complexes derived from acetyl 
acetone and p- aminobenzoic acid 

Hassan A. Hassan, kinaan M. Tawfiq, Israa Sh. Al Kadi,  
Proceeding of fifth scientific conference, university of Babylon-College of science may 
2010. 251- 263 

 
9- Synthesis, characterization  and liquid crystal properties investigation of  ligand type 
(N4O2S2) and its homo and hetero binuclear  metal  complexes  
H. A. hasan , B.M.Sarhan , N. A. AL-Satar  Mohammed 

 



10- Synthesis and Spectroscopic studies of Some Metal Ions Complexes with [N-(4-
Methoxy Benzoyl  Amino)-Thioxo Methyl] Leucine 
B.M.Sarhan, H.A. Hassan, B. M. Fayyadh 
J. of  Ibn  AL-Haitham for Pure and App. Sci. 26(3) 2013 302-312 

 
11- Synthesis, Spectral Investigation and Biological Studies of New Transition Metal 
Complexes with FlourenDrived Schiff-base ligand 
Hassan A. Hassan, Khaola  M. Sultan,  Riyadh M. Ahmed andEnaamI.Yousif 
Tikrit J. of Pure Sci. 20 (2) 2015 128-134 

 
 
12- Synthesis ,Characterization and Biological activity of Azo – linked  Schiff  Base Ligand 
Type (ONO) and its Complexes  with  CrIII,MII  and FeII  Ions 
H.A. Hassan,B.M. Sarhan and W. M. Alwan.    
AlmustansiriyaJ. of Sci. 24(6) 2013 49-63 

 
13- Six-coordinated oxime-imine cobalt (III)complexes with amino acid mixed ligands 
;synthesis and  characterisation 
Mohamad  J. Al-Jeboori* , Hasan  A. Hasan  and AlaaM.Etheb 
J. Baghdad for Sci. 10 (3) 2013 792-802 

 
14- Spectroscopic and Biological activity studies of azo  ligand  type (N,O) and its 
complexes with Cr III , MnII and  FeII ions  
Hasan  A. Hasan,  Ali H. Samir and Baidaa  K. Salman 
Iraqi Nat. J. of Chem. 45 2012 117-125 

 
15- Bi Nuclear metal complexes of polydentate schiffbase :synthesis characterization and 
Antibacterial studer 
   Hasan  A. Hasan,  NasryJassim , Enaàm Ismail YousifAccepted  by Jurnal of Basic 
Education 

 
16-Synthesis and  characterization of some mixed- ligand complexes containing azo dye 
and 1,10-phenanthroline with Co, Zn, Cd and Hg ions 
H.A. Hassan,W. M. Alwan, Riyadh, M. Ahmed andEnaàm I.Yousif 
J. of  Ibn  AL-Haitham for Pure and App. Sci. 28 (3) 2015187-203 

 
17- fluorescence , biological activity and spectroscopic studies of azo – linked Schiff base 
ligand type (ONO) and its complexes with  Cr III , Co II  Ni II  and  cd II  Ions  
Hassan A. Hassan  
Dept. Of Chemistry - college of education for pure science (Ibn al – haitham ) university of 
Baghdad . vol (30) , num (3) , year (2017) 

 
 18- physiochemical and antibacterial studies of two tetradentate ligands type (N2O2)  and 
their  complexes with  Co II , Ni II  and  zn II  Ions  
Hassan A. Hassan and Khaled salman 

 Dept. Of Chemistry / college of education for pure science (Ibn al – haitham ) university of 
Baghdad 
vol (31) , num (1) , year (2017) 

 
19- synthesis and characterization of some mixed – ligand complexes containing azo dye 
and 1,10-phenanthroline with coll , znII, cdII and Hg II lons 



HA hasan, Wm Alwan ,RM Ahmed El yousif 
Ibn Al-haitham joumal for pure and  applied science  28(3) , 187-203 . 

 التقویم والمناقشات:
 

في  2012كلیة العلوم   –التقویم العلمي لطالب الماجستیر (اثیر مھدي مدلول ) في جامعة كربالء -1
 الموسومة 

(Synthesis and Spectral Studies of  Binuclear  Complexes  with  Novel 
Heterocyclic Ligands Derived from 2,5-dimerapto-thiadiazole via 

Chemistry)  
 

الدكتوراه في قسم الكیمیاء (اسراء نور –لجنة مناقشة خطة بحث طالبة الدراسات العلیا عضو  -2
.الالعضویةتخصص  )كاظم  

 
في  )2009-2008الخطة السنویة للعام (لجنة المؤتمرات والندوات العلمیة لغرض تفعیل  عضو-3

.كلیة التربیة ابن الھیثم   
 

لجنة مناقشة طالبة الماجستیر (وسن محمد علوان )عن رسالتھا الموسومة (تحضیر   عضو -4
مرتبط بقواعد شف من نوع -وتشخیص لیكند اوز  

ابن الھیثم .–التربیة  بعض معقداتھ الفلزیة ) في كلیة  
(NON) 

لقسم الكیمیاء في كلیة التربیة  ابن الھیثم 2010-2009لجنة سمنار للعام الدراسي  عضو-5  
 
-2009قسم الكیمیاء للعام الدراسي  –لجنة  الدراسات  العلیا في كلیة التربیة ابن الھیثم  عضو -6 

2010 .  
 

الماجستیر الموسومة ب (تحضیر وتشخیص معقدات بعض المشاركة في التقویم اطروحة طالبة -7
في كلیة التربیة ابن الھیثم. العناصر الفلزیة مع لیكاند ازو جدید )  

 
لجنة مناقشة طالبة الماجستیر /نھایة عبد الستار محمد عن رسالتھا الموسومة ب (بتحضیر  عضو-9

شف  -وتشخیص لیكندات نوع ازو  
في كلیة التربیة ابن الھیثم . والتحري عن صفاتھا البلوریة السائلة )  (N4O2S2) 

 
 
 

 اإلشراف
 

   8  طلبة الماجستیر
    2  طلبة الدكتوراه 


