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براءة اختراع ) رلم  2679فً  ( 27/9/1997الجهاز المركزي للتمٌٌس والسٌطرة
النوعٌة )
بحث  . Cathodic protection tests against corrosionاسم المجلة journal of
 . biological and chemical researchسنة 2114
بحث Estimate and classify the hardness of different water sources by
 . using prepared soap solutionاسم المجلة Chemistry and material
 . researchسنة 2114
بحث دراسة ظاهرة حدوث خالٌا تاكلٌة ومعالجتها بتطبٌك مبدا الحماٌة الكاثودٌة باستخدام
اوساط والطاب مختلفة  .اسم المجلة مجلة التربٌة والعلم سنة . 2118
بحث  .Retardant N- Nitrozo Diphenyl Amineاسم المجلة International
Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering
سنة . 2119
بحث Study the Corrosion of Iron Steel in Presence of Sacrificial Anode
Egyptian Journal of Chemistry, 2021 . in Different pH Media

الخبرات االكادٌمٌة:
 -1تدرٌسً ومحاضر فً كلٌة النور الجامعة للفترة من 2117الى االن .
 ممررا لمسم تمنٌات المختبرات الطبٌة للفترة من 2117الى . 2121 تدرٌس مادة اجهزة مختبرٌة ( نظري وعملً ) للمرحلة االولى . تدرٌس مادة ادارة المختبرات للمرحلة الرابعة . مشاركة فً دورة طرق تدرٌس متمدمة الغراض الترلٌة العلمٌة للفترة من2119 /6/18الى  2119 /6/31فً جامعة الموصل .
 الترلٌة الى درجة مدرس اعتبارا من تارٌخ  2119/1/27وحسب االمر االداري ذيالعدد 166بتارٌخ . 2121/2/22
 المشاركة ببحث فً المؤتمر الدولً الثانً للكٌمٌاء الذي عمد فً كلٌة العلوم  /جامعةالموصل تحت شعار (دور الكٌمٌاء فً التنمٌة والتمدم). 2121 .
 حضور عدد كبٌر من السمنرات كمشارن وكحضور وعدد كبٌر من الدورات والندوات وورش عمل داخل وخارج الكلٌة .
 االشراف على ثالث مشارٌع بحوث لطلبة المرحلة الرابعة .2121 -2تدرٌسً ومحاضر فً لسم الكٌمٌاء  /فأكولتً العلوم  /جامعة دهون للفترة من (-2111
. )2114
 ...لمت بتدرٌس االختصاصات االتٌة من تارٌخ التعٌٌن فً 2010الى 2014
( الكٌمٌاء الصناعٌة ( محاضرات نظري
( كٌمٌاء صناعٌة ( محاضرات عملٌة
( كٌمٌاء البولٌمرات ( محاضرات عملٌة
( كٌمٌاء النفط والمشتمات النفطٌة ( محاضرات نظرٌة و عملٌة .
 ....زٌارات علمٌة مٌدانٌة لطلبة المرحلة الرابعة والثالثة كل على حدة الى بعض موالع استخراج
وتكرٌر وتصنٌف النفط ,مصانع معالجة وتعبئة المٌاه باإلضافة الى محطات تصفٌة وتعمٌم مٌاه دهون
والعملٌات الصناعٌة والفحوصات المختبرٌة التابعة لهذه المصانع .
 ...مشاركتً فً دورة طرق تدرٌس للفترة من فبراٌر 2014الى ابرٌل 2014وبحصٌلة 90
ساعة تدرٌسٌة .
 ...حضوري عدد كبٌر من seminarداخل لسم الكٌمٌاء (40) seminarمع ورش عمل .
حضوري عدد كبٌر من seminarخارج المسم .
 ...اشرافً على اكثر من )  (10مشارٌع بحوث لطلبة المرحلة الرابعة فً التأكل والبولٌمرات
وبعض االختبارات النفطٌة .
 -3تعالدت مع وزارة التعلٌم العالً اللٌبٌة فً عمان وباشرت العمل كأستاذ محاضر عام 1998
 2119-فً المركز العالً للمهن الشاملة  .وٌعض الجامعات اللٌبٌة .

 ...تعالدت مع وزارة التعلٌم العالً اللٌبٌة فً عمان وباشرت العمل كأستاذ محاضر عام
. 1998
 ...لمت بتدرٌس مادة الكٌمٌاء العامة والكٌمٌاء العضوٌة لمختلف االلسام العلمٌة منها لسم
التمنٌة الطبٌة والصحٌة ,لسم البٌئة وفً المجالٌن النظري والعملً  .وغٌرها من
االختصاصات  .االشتران فً العدٌد من المؤتمرات والندوات .
 ...االشتران فً المؤتمر اللٌبً -الفرنسً فً طرابلس / 2005برعاٌة مكتب البحث
والتطوٌر وشركة بروكر الفرنسٌة .
 -4السٌرة الذاتٌة والخبرة المهنٌة فً الصناعة)... (1986-1997
 ...عٌنت معاون كٌمٌاوي فً المؤسسة العامة للصناعات الفنٌة بموجب االمر االداري المرلم
736فً8/10/1986 .
 ...عملت مع مهندسً وخبراء شركة ٌوزن اكسبورت _ امبورت الرومانٌة (Romanian
)  uzin export import coفً نصب وتشغٌل العدٌد من الورش الصناعٌة داخل المطر
العرالً سنة1987 .
عملت مسؤوال على استالم (4مصانع )بعد فترة التشغٌل التجرٌبً من الجانب الرومانً( مصانع
كٌمٌاوٌة وبترو كٌمٌاوٌة
 ...عملت كرئٌس لمسم النفط والكاربون الصناعً فً مدٌرٌة البحوث فً المنشأة المذكورة
اعاله واستمرٌت العمل فٌه لغاٌة27/7/1997 .
حصلت الموافمة على تسجٌل مكتب البرٌك العلمً باسمً ولٌامً بمزاولة العمل فٌه كاستشاري
كٌمٌائً بموجب االمر الصادر عن نمابة الكٌمٌاوٌٌن العرالٌة بالعدد  217بتارٌخ7/1/1998
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عضوا فً لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة فً كلٌة النور.
من اصدلاء جمعٌة التالسٌمٌا فً نٌنوى  /لجنة الثالسٌمٌا فً كلٌة النور .
عضوا فً لجنة الحلمات الدراسٌة وورش العمل والندوات فً كلٌة النور.
عضوا فً لجنة منالشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة .

جامعة دهون
 -5عضوا فً لجان عدٌده فً المسم كلجنة السمنرات و االجتماعٌة ولجنة منالشة بحوث
التخرج للمرحلة الرابعة  /جامعة دهون .
 -6عضو فً نمابة الكٌمٌاوٌٌن العرالٌة فرع نٌنوى  +دهون  ( .نشاطات مهنٌة  ,اجتماعٌة ,
مؤتمرات النمابة ) .
 -7من الكفاءات العائدة من خارج العراق ومسجل فً وزارة الهجرة والمهجرٌن .
البرٌد االلكترونً المؤسسًlaith.yassen@alnoor.edu.iq :
جوجل سكوالر Layth Y. Qasim : Google Scholar
رٌسٌرج كٌت LaythY. Qasim : Research Gate

