انضٍشِ انزاحٍّ
الصورة

االصــــــــــــى  :د .اصًاء يحًذ َٕسي خهٍم
حاسٌخ انًٍـالد 3691 :
انحانت انزٔجٍت  :غٍش يخزٔجت
عـــــذد األٔالد :
انذٌـــــــــــاَت  :يضهًت
انخـخـصــص

 :كًٍٍاء العضٌٕت

انٕظٍفــــــّ

 :اصخارة جايعٍت

انذسجت انعهًٍت  :اصخار يضاعذ
عُٕاٌ انعًم  :جايعت بغذاد  /كهٍت انعهٕو  /قضى انكًٍٍاء
ْاحف انعًم :
انٓاحف انُقال :

انبشٌذ إالنكخشًَٔ asmaa_mnk@scbaghdad.edu.iq :
أٔالً  :انًؤْالث انعهًٍت .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالورٌوس

جامعة بغداد

كلٌة العلوم

5891

الماجستٌر

جامعة بغداد

كلٌة العلوم

5881

الدكتوراه

جامعة بغداد

كلٌة العلوم

8009

أخرى

-

-

-

ثاٍَا ً  :انخذسج انٕظٍفً .
انٕظٍفت

ث

انجٓت

انفخشة يٍ  -انى

3

يعأٌ كًٍٍأي

جايعت بغذاد/كهٍت انعهٕو/قضى انكًٍٍاء

3669 - 3699

2

يذسس يضاعذ

جايعت بغذاد/كهٍت انعهٕو/قضى انكًٍٍاء

2002 - 3669

1

يذسس

جايعت بغذاد/كهٍت انعهٕو/قضى انكًٍٍاء

2032 – 2002

4

اصخار يضاعذ

جايعت بغذاد/كهٍت انعهٕو/قضى انكًٍٍاء

……. 6106

5
6

ثانثا ً  :انخذسٌش انجايعً .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

1

كلٌة العلوم  /قسم الكٌمٌاء

جامعة بغداد

2
3
4
5
6
7
8

الفترة من  -الى
2017– 5891

سابعا ً  :انًقشساث انذساصٍت انخى قًج بخذسٌضٓا.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

الكيمياء

التحليل االلي العملي /المرحلة الرابعة

1993 -1986

2

الكيمياء

التحليل الوصفي العملي /المرحلة االولى

1993 -1986

3

الكيمياء

التحلٌل الحجمً والوزنً العملً /المرحلة الثانية

1993 -1986

4

الكيمياء

التحلٌل الوصفً ,الحجمً ,الوزنً العملً +الكٌمٌاء
العضوٌة العملً لطلبة غٌر الكٌمٌاء /المرحلة االولى

1996

5

الكيمياء

الكٌمٌاء الالعضوٌة العملً /المرحلة الثانٌة

2002- 1996
2014- 2008

6

الكيمياء

الكٌمٌاء الالعضوٌة العملً /المرحلة الثالثة

2002 -1996
2014- 2008

7

الكيمياء

الكٌمٌاء الالعضوٌة الحٌاتٌة النظري /المرحلة الرابعة

2009 -2008

8

الكيمياء

الكٌمٌاء الالعضوٌة النظري /المرحلة الثانٌة

2017 -2009

الكيمياء

كٌمٌاء البورون  /ماجستٌر

2017-2016

خايضاً ( :االطاسٌح  ،انشصائم ) انخً أششف عهٍٓا:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

1

Synthesis and characterization
of boron compounds derived
from 2-aminophenol with some
of their metal complexes and
study of their biological
activity

الكيمياء

2016

2

 Synthesis ,characterization andالكيمياء

2017

antimicrobial activity
evaluation of some heterocyclic
compounds for boron with
some metal ion complexes

صادصاً :انًؤحًشاث ٔانُذٔاث انعهًٍت انخً شاسك فٍٓا.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

القاء بحث

كلٌة العلوم جامعة بغداد

القاء بحث

المعهد الثقافً الفرنسً

حضورحضور)

جامعة سبانجي  /تركيا

حضور

8058

قسم الكٌمٌاء كلٌة العلوم /
جامعة بغداد

لجنة تحضٌرٌة

6

المؤتمر الوطنً الشامل
للنانوتكنولوجً

8058

الجامعة التكنولوجية

حضور

7

المؤتمر العالمً الثانً لدراسات نفط
العراق

8052

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

حضور

8

ندوة علمٌة(النفاٌات االلكترونٌة بٌن
االدوار التكاملٌة والتحدٌات)

2013

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

حضور

9

ندوة علمٌة(اهمٌة اللغة الصامتة
وكٌفٌة التعامل معها)

2014

كلٌة العلوم /جامعة بغداد

حضور

10

ندوة علمٌة(طب الفراعنة)

2014

قسم الكٌمٌاء /كلٌة العلوم
جامعة بغداد

حضور

11

ندوة ( نظام الجودة )ISO 9001

2016

قسم الكٌمٌاء /كلٌة العلوم
جامعة بغداد

حضور

12

المؤتمر العلمً التخصصً االول
لطلبة الدراسات العلٌا

2016

قسم الكٌمٌاء /كلٌة العلوم
جامعة بغداد

مشاركة  +لجنة

13

المؤتمر العلمً النسوي الثالث

كلٌة العلوم للبنات  /جامعة
بغداد

مناقشة
حضور

1
2
3
4
5

المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة العلوم
المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة العلوم
ندوة علمٌة (تلوث البٌئة)
l7th Nanoscience and
Nanotechnology conference
ندوة علمٌة ( دور المواد النانوٌة فً
تصنٌع الخالٌا الشمسٌة)

2000
2009
2009
2011

( بحث  /بوستر

سابعا  :األنشطة العلمٌة االخرى .
خارج الكلٌة

داخل الكلٌة
دورة تدرٌبٌة لتصنٌع االجهزة العلمٌة

دورة حاسوب خاصة بالترقٌة العلمٌة

القاء محاضرة بعنوان
(وجعلنا من الماء كل شئ حً)

دورة طرائق تدرٌس

تاهٌل استخدام الحاسبات  /للدراسات العلٌا

تدرٌب فً جامعة بلكنت  /تركٌا

حضور العدٌد من الندوات والحلقات الدراسٌة ضمن
برنامج التعلٌم المستمر

مناقشة رسائل ماجستٌر ()2

القاء محاضرة بعنوان)) Bilkent University

تقٌٌم اطارٌح ()8

دورة تجوٌد التعلٌم العالً

تقٌٌم العدٌد من البحوث

مناقشة رسائل ماجستٌر ()8
مناقشة العدٌد من الخطط البحثٌة لطلبة الدراسات العلٌا
مناقشة العدٌد من مشارٌع البحوث لطلبة المرحلة
الرابعة
تقٌٌم العدٌد من البحوث
المشاركة بالعدٌد من ورش العمل والدورات

ثامنا :المشارٌع البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر التعلٌم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1999

Iraqi.J.Sci.Vol.40 A ,No.2
152 - 164

Photoreduction of methylviologen sensitized
by tetraphenyltetraazacyclodocosin
cobalt(II) in micellar solutions

5

2000

Iraqi.J.Sci.Vol.41 No.4
189 – 209

Light induced reduction of MV2+ using
tetraphenyltetraazacyclodocosin and some
metal complexes as photosensitizer in
micellar solutions .

8

2002

Iraqi Journal of Chemistry
Vol.28,No.2,265 – 274

Thermal, conductivity and magnetic
properties of Co(II),Cu(II),Fe(II) andZn(II)
complexes of tetraphenyltetraazacyclo
docosin

2

2003

Iraqi Journal of Chemistry
Vol.29,No.3

Studies of thermal stability of
tetraphenanthroporphyrazine and some
metal complexes by thermogravimetric
analysis

4

2009

Proceeding of 3rd scientific
conference of the college of
science,university of
Baghdad, PP.1458-1471

Synthesis and Characterazation of Amide
and Schiff Base derived from N-Substituted
isatin and Their Complexes With Some
Metal Ions

1

2009

Bioinorganic Chemistry and
Applications,
Doi:10.1155/2009/413175

Synthesis And Characterization of New
Schiff Bases derived from N (1) Substituted
Isatin With Dithiooxamide and Their
Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), and Pt(IV)
Complexes

1

2013

Bioinorganic Chemistry and Preparation And Characterization of Di ,tri
Applications,
, and Tetranuclear Schiff base Complexes
Doi.org/10.1155/2013/219356 Derived from Diamines and 3,4Dihydroxybenzaldehyde

7

2015

Iraqi Journal of Science, 2015,
Vol 56, No.4A, pp: 2762-2772

Synthesis and Characterization of Trihydro
mono and Dihydrobis(indole-3acetic acid)Borate Ligands and Some of
Their Metal Complexes

9

2016

IOSR Journal of Applied
Chemistry(IOSR-JAC)
e-ISSN:2278-5736 . Volume
9 , Issue 8, Ver. II (2016),
PP 04-11

Preparation ,Characterization and Biological
Study of New Boron Compound and Schiff
Base Derived From 2-Aminophenol With
Their Cu(II) and Pt(IV) Complexes

8

.  عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة:تاسعا

عضو الجمعٌة العراقٌة للنانوتكنولوجً

عضو الجمعٌة االمرٌكٌة للكٌمٌائٌٌن

عاشراً :كتب الشكر  ,الجوائز و شهادات التقدٌر.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1

كتاب شكر

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

كتاب شكر

التقدٌر

الجهة المانحة
كلٌة العلوم  /جامعة بغداد
مستشفى ابن الهٌثم التعلٌمً للعٌون

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

شهادة تقدٌرٌة

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

الجمعٌة العراقٌة للنانوتكنولوجً

كتاب شكر

وزارة التعلٌم العالً

كتاب شكر

رئاسة جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم  /جامعة بغداد

كتاب شكر

كلٌة العلوم للبنات  /جامعة بغداد

كتاب شكر

قسم الكٌمٌاء  /كلٌة العلوم  /جامعة

كتاب شكر

رئاسة جامعة بغداد
بغداد

كتاب شكر

قسم الكٌمٌاء  /كلٌة العلوم  /جامعة

العدٌد من كتب الشكر

بغداد

السنة
5899
5898
8008
8009
8008
8008
8055
ماٌس 8058
كانون اول 8058

8058
8052
8054
8054
8051
8051
8051
8051
8057

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1
2

أسم الكتاب

سنة النشر

3
4
5
6

ثانً عشر :اللغــات .
 انهغت انعشبٍت
 انهغت االَكهٍزٌت



