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معهد او 

 المركز

 السيرة الذاتية  

 التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم كلية   –جامعة بغداد     

               
 

 المعلومات العامةأوال : 

 جناني  –بطي م. احالم جاسم زاير  ـمـــــــــاالســ

 13/7/1969اعظمية / بغداد /  والدةتاريخ المحل و 

 20/1/2013 اتاريخ الحصول عليه مدرس المرتبة العلمية

/  التخصص الدقيق كيمياء العام صــالتـخـص

 المساق البحثي

 عضوية 

 تدريسية  ةـــــالوظيف

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  العملمحل عنوان 

 العربية / االنكليزية  اللغات التي يجيدها

 /  الهاتف النقال

 البريد االلكتروني

07706279398   /chemicaly2016@yahoo.com 

 

  : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 البكالوريوس
للعلوم كلية التربية  بغداد

 / ابن الهيثمالصرفه
 1991-1990 الكيمياء

 الماجستير
للعلوم  كلية التربية بغداد

 م/ ابن الهيث الصرفه
 7/3/2007 الكيمياء

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ الدكتوراه

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ آخرى

 

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 الى -من /  الفترة الجهة الوظيفة ت 

 معاون كيمياوي 1
/ ابن  لصرفهللعلوم ا كلية التربية

 الهيثم 
1993-2001 

 مالحظ فني اقدم  2
/ ابن  للعلوم الصرفه كلية التربية

 الهيثم
2001-2004 
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 كيمياوي 3
/ ابن  للعلوم الصرفه كلية التربية

 الهيثم
2004-2007 

 مدرس مساعد 4
/ ابن  للعلوم الصرفه كلية التربية

 الهيثم
2007-2013 

 2016-2013 فة/ ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصر مدرس 5

 لحد االن  -2016 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم استاذ مشارك 6

  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا

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

/ ابن الهيثم / قسم  للعلوم الصرفه  كلية التربية 1

 الكيمياء
 لحد االن -1993 بغداد

 2003-1997 بغداد كلية العلوم / قسم الكيمياء بصيغة محاضر خارجي 2

 

  احصائيات و بيانات:  خامسا

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عددددد المدددواد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

 ال يوجد 3

2 
علدددددى جدددددائزة العلمددددداء أو جدددددائزة  عددددددد مدددددرات الحصدددددول

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

 ال يوجد  اليوجد

 طالب  10إشراف ومناقشة  7 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها 3

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال يوجد  يوجد ال ال يوجد

 

5 
 ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

6 
 قيـّـمها علمياعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق العراقداخل 

12  

8 
عدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

  حلقات نقاشيه  6ندوه  50ورو  6

9 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

7 3 
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 ش التي قّومها علميا داخل و خارج العراقعدد البحو 10
 خارج العراق داخل العراق

3  

 ال يوجد  عدد براءات االختراع 11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12
 خارج العراق داخل العراق

 ال يوجد 2

 و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة 13
 المقيّمة ةالمترجم المؤلفة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 14
 خارج العراق داخل العراق

15 1 

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

  عقود استشارية بحثية

 ندوات و ورو عمل

 

 

 ورو عمل  15( ندوة و 80ندوات )

  عقود تنفيذ مهمة

 15 دورات تعليم مستمر

 طالب في مدارسهم  6مشاهده  نشاطات الصفية 

  4 نشاطات اعالمية

  Researhgateو  Google scholar آخرى

16 
عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددول 

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

 ال يوجد ال يوجد

17 
ارج وزارة خدددعددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعضدددويتها داخدددل و 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

14 2 

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

3 3 15 1 

 العقوباتعدد  19
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 

     احمللية والدولية  أو اجلمعيات أو املؤسسات اهليئاتعضوية  : سادسا

 الى -من العضوية /  فترة الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

1 
عضوة في منظمة مركز تقدم من اجل النساء احدى 

 منظمات المجتمع المدني 
 منظمات انسانية 

 الى االن -2013

 2013/7/1لتاريخ/ا 115العدد/

2 
لرعاية االسره عضوة في منظمة السيدة العذراء 

 احدى منظمات المجتمع المدني العراقيه 
 الى حد االن  22/9/2017 تابعة لرئسة مجلس الوزراء منظمات انسانية 

 من تخرجي لحد االن   وزارة التعليم العالي  عضوه في نقابة الكيميائين العراقين  3



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 هود التدريسية سابعَا : اجل

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة الرابعة  مختبر العضوية  1

 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة الثالثة  مختبر الفيزياوية  2

 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة الرابعة  وي مختبر التشخيص العض 3

 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة االولى  مختبر العضوية  4

 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة الثالثة  مختبر العضوية  5

6 
 10ومناقشة  ( بحوش تخرج7االشراف على )

 طالب 
 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة المرحلة الرابعة 

 

      النشاطات العلمية اآلخرى : ثامنَا

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

1 

Synthesis and Characterization of Some 

New Heterocyclic Compounds Via 

Unsaturated Ketone with Evaluating of 

Their biological Activity  , M.T.Tawfiq  , 

Ahlaam J.Zaier  

 منشور , كلية التربية االساسية / الجامعه المستنصريه 

Vol.21 , No.88 , 2015  

2 

Characterization and antibacterial properties 

of Cr2O3 nanoparticles Prepared Using 

Different Plants Extracts  , Entisar E.Al-

Obodi*,Tagreed M.Al-Saadi**,Alaa F 

.Sulaiman *,Esam J .Al-Kalifawi ***     

Ahlaam J.Zaier*,Hadeel Abdul-Jabbar 

Abbas** 

 Medwell 14/8/2017مقبول للنشر في مجلة 

3 
اعادة صياغة ملزمة الكيمياء العضوية / 

 المرحله الثالثه 

صياغة وترتيب واضافة لقد قمت بالتعاون مع زمالئي باعادة 

وحذف عدد من التجارب في ملزمة الكيمياء العضوية /للمرحله 

 17-1الثالثه من تجربة 

 طور(اقامة ندوة بعنوان )الع 4
/ ابن  كلية التربيه للعلوم الصرفه   26/2/2017  114العدد 

 كيمياء  – الهيثم 

  Bاقامة ندوه بعنوان فيتامين  5
/ ابن  لية التربيه للعلوم الصرفهك  20/3/2016   700العدد

 كيمياء –الهيثم  

6 
اقامة ندوه بعنوان الحبه السوداء دواء لكل 

 داء 

/ ابن   كلية التربيه للعلوم الصرفه   5/15/2013               

 كيمياء –الهيثم  

 


	السيرة الذاتية

