
 ))السیرة الذاتیة(( 

 

 : حمیدة عیدان سلمان حریز الفتالوي االسم الرباعي واللقب

 ۱۹۷۱محل وتاریخ الوالدة : بغداد 

 القومیة : عربیة

 الجنسیة : عراقیة

 الحالة االجتماعیة : متزوجة وام لبنتین

 ۱۹/۱۱/۲۰۱۲//    تاریخ الحصول على اللقب   اللقب العلمي : استاذ

 جامعة كربالء ـ كلیة التربیة للعلوم الصرفةمحل العمل : 

 A1292530oiرقم جواز السفر : 

 البرید االلكتروني ورقم الھاتف:

yahoo.com@drhamieda       

 الشھادات الحاصلة علیھا : 

 ۱۹۹۲شھادة البكلوریوس من كلیة العلوم ـ جامعة النھرین سنة 

 ۱۹۹٦شھادة الماجستیر من كلیة العلوم ـ جامعة النھرین سنة 

 ۲۰۰العلوم ــ جامعة النھرین سنة شھادة الدكتوراه من كلیة 

 المناصب التي شغلتھا:

  ۲۰۱٤ـ ۲۰۰۸ـ رئیس قسم الكیمیاء 

  ۲۰۱۳ـ معاون العمید للشؤون العلمیة 

 اللجان المشارك فیھا:

  ۲۰۱۳ ـ۲۰۰۸ـ رئیس لجنة امتحانیة للسنوات 

  ۲۰۱۲ـ عضو لجنة علمیة في مؤتمر كلیة التربیة للعام 

  ۲۰۱۳ـ عضو لجنة علمیة في مؤتمر كلیة التربیة للعام 

 ـ رئیس لجنة علمیة في قسم الكیمیاء

mailto:yahoo.com@drhamieda


 ـ عضو لجنة تداول المواد الكیمیاویة في رئاسة الجامعة

 ـ رئیس لجنة انضباط الطلبة في الكلیة

 ـ رئیس لجنة ترقیات الكلیة

 المواد التي قامت بتدریسھا:

 ـ مادة الكیمیاء الفیزیاویة لطلبة الماجستیر جامعة النھرین

 ـ مادة الكیمیاء الفیزیاویة لطلبة المرحلة الثانیة

 ـ مادة الكیمیاء الفیزیاویة لطلبة المرحلة الثالثة

 ـ مادة االختیاري لطلبة المرحلة الثالثة

 ابعة ـ مادة االختیاري لطلبة المرحلة الر

 ـ مادة الكیمیاء العامة لطلبة المرحلة االولى قسم علوم الحیاة 

 ـ مادة الكیمیاء الحیاتیة لطلبة المرحلة الثانیة قسم علوم الحیاة 

 ـ مادة الكیمیاء الكھربائیة المتقدمة لطلبة الماجستیر كلیة العلوم / جامعة كربالء

 النشاطات العلمیة:

 كلیة العلوم ـ جامعة كربالء ـ مشرفة على طالب ماجستیر في 

 ـ رئیس لجان مناقشة طلبة الماجستیر

 ـ عضو لجان مناقشة لطلبة الماجستیر

 ـ مقوم علمي للعدید من رسائل الماجستیر

 ـ مقوم بحوث علمیة لمجالت عدیدة داخل القطر

 ـ مشاركة في عدة بحوث في مؤتمرات الكلیة

 ةـ مشاركة في الندوات التي تنعقد داخل الكلی

ـ مشرف علمي لعدد كبیر من طلبة المراحل المنتھیة في مرحلة التطبیق في 
 المدارس

 :وھي:ـ نشر عدد من البحوث العلمیة 

 

 


