
 السيرة الذاتية 

 أ . د . احالم محمد فرحان  االسم :
  01/9/0991 تاريخ الميالد :
 كيمياء فيزياوية التخصص الدقيق :كيمياء                 :  التخصص العام

 01/1/6119 تاريخ الحصول عليها :أستاذ                    الدرجة العلمية :
 عميد كلية العلوم للبنات بالوكالة/ جامعة بغداد :المنصب االداري 

    dean@csw.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني :
 المؤهالت العلمية:

 

 السنة الجهة المانحة الشهادة

 0991 كلية العلوم –جامعة بغداد  سوالبكالوري

 0999 كلية العلوم –جامعة بغداد  الماجستير

 6111 كلية العلوم  –جامعة بغداد  الدكتوراه

 
 : علميالتاريخ ال

 

 الفترة مكان العمل عنوان الوظيفة 

معاون 

 كيمياوي

جامعة  –كلية التربية للبنات 
 بغداد

0991- 0999 

جامعة  –كلية التربية للبنات  مدرس مساعد
 بغداد

0990 – 0991 

جامعة  –كلية التربية للبنات  مدرس
 بغداد

0991 -6110 

جامعة  –للبناتكلية العلوم  استاذ مساعد
 بغداد

6110 -6119 

جامعة  –كلية العلوم للبنات  استاذ
 بغداد

6119 

 
 التاريخ الوظيفي :

 الفترة مكان العمل الوظيفةعنوان 

جامعة -كلية التربية للبنات مقرر الدراسات االولية
 بغداد

0991-0991 

جامعة  -كلية العلوم للبنات مقرر الدراسات العليا
 بغداد

6111-6119 

عضو لجنة الترقيات 

 العلمية

 جامعة -كلية العلوم للبنات
 بغداد

6119-6101 

رئيس لجنة الترقيات 

 العلمية

 –العلوم للبنات  كلية
 جامعة بغداد

6101- 6106 

معاون العميد للشؤون 

 العلمية

–للبناتكلية العلوم 
 جامعةبغداد

01/9/6101-
9/06/6101 

رئيس قسم علوم 

 الكيمياء وكالة

 -كلية العلوم للبنات
 جامعة بغداد

فترات متقطعة 
6119-6119 

عميد كلية العلوم للبنات 

 وكالة

-للبناتكلية العلوم 
 جامعة بغداد

9-06-6101 
 ولحد األن

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها : حوالي عشرة مواد

mailto:dean@csw.uobaghdad.edu.iq


 (14(         ماجستير )9االشراف على الدراسات العليا: دكتوراه )

 61خارج العراق :    19البحوث المنشورة : داخل العراق : 
 

 االنشطة العلمية االخرى:
 0991نقابة الكيميائيين العراقيين عام دورة كرموتوغرافيا في 

وكذلك المؤتمرات الخاصة بكلية العلوم للبنات والتي  مشاركة في المؤتمرات العلمية في حقل االختصاص
 تنعقد كل سنتين

  0991في كلية التربية للبنات    UVدورة لتقنية  
 6111جامعة بغداد عام  –دورة حاسوب في كلية العلوم 

  6101دورة تدريبية في جامعة كاردف ) المملكة المتحدة ( عام 
 6106تفرغ علمي في جامعة كاردف ) المملكة المتحدة ( عام 

 التشكرات والتقديرات :
 ( 6) كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 (06كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة عدد )
 (09شكر من عمادة الكلية عدد )

  6101عام شهادة تقديرية في يوم العلم من دائرة البحث والتطوير/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  6101جائزة المؤتمر النسوي االول /كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد  عام 

 6119شهادة تقديرية في المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم /جامعة بغداد عام 
تقديرية في حضور الندوات والمؤتمرات العلمية المقامة في جامعة بغداد / جامعة مستنصرية / شهادات 

 جامعة النهرين / جامعة تكنولوجيا .

 
 عضوية الهيئات العلمية :
 نقابة الكيميائيين العراقيين

 نقابة المعلمين
 

 االخرى : 
 الحصول على براءة أختراع من وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

  6109/  9/  1بتاريخ  1155رقم البراءة 
 
 

 


