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أوالً  :الوؤهالث العلويت .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالورٌوس

المستنصرٌة

العلوم

0191/7/01

الماجستٌر

بغداد

العلوم

0111/4/3

الدكتوراه

بغداد

العلوم

0114/0/05

ثانيا ً  :التذسيس الجاهعي .
الجامعة

الفترة من  -الى

ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

1

كلٌة العلوم /قسم الكٌمٌاء

بغداد

م.كٌمٌاوي0111-91/

2

كلٌة العلوم /قسم الكٌمٌاء

بغداد

م.مساعد0110/0111

3

كلٌة العلوم  /قسم الكٌمٌاء

بغداد

مدرس0119-0113/

4

كلٌة العلوم /قسم الكٌمٌاء

بغداد

أستاذ مساعد
0104-0111/

ثالثا ً  ( :االطاسيح  ،الشسائل ) التي أششف عليها:
اسم األطروحة أو الرسالة

ت
1

( دراسة طٌفٌة لتقدٌر الكروم والفنادٌوم وتطبٌقاته)

2

القســـم
الكٌمٌاء
ج/النهرٌن

3

4

السنــة
0119
رسالة ماجستٌر

(الملوثات البٌئٌة فً نهر الفرات – تقدٌر وأزالة ودراسة

الكٌمٌاء

0103

ثرموداٌنمٌكٌة وحركٌة)

ج /بغداد

اطروحة دكتوراه

(تطوٌر نظام التحلٌل بالحقن الجرٌانً للتقدٌر الطٌفً

الكٌمٌاء

0104

للهٌدروكوٌنون فً المادة النقٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة)

ج /بغداد

رسالة ماجستٌر

التقدير الطيفي الحساس لبعض االحماض االمينية باستخدام

الكٌمٌاء

 2116رسالة

كواشف انتقائية بتقنية التحليل بالحقن الجرياني – تقنية اندماج

ج /بغداد

ماجستير

المناطق

سابعاً :الوؤتوشاث والنذواث العلويت التي شاسك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة العلوم

0111

جامعة بغداد

تقٌٌم بحوث

2

المؤتمر الدولً للكٌمٌاء

0100

جامعة البصرة

القاء بحث

3

المؤتمر العلمً الثامن لكلٌه العلوم

0100

الجامعة المستنصرٌة

القاء بحث()0

4

المؤتمر العلمً االول لقسم علوم الحٌاة

0100

ج  /بغداد  /كلٌة العلوم القاء بحث()0

( بحث  /بوستر
حضور)

5

المؤتمر الوطني الثاني للكيمياء

2115

ج  /بغداد  /كلية
العلوم للبنات

تقييم بحوث ()4

6

المؤتمر العلمي النسوي الثالث

2116

ج  /بغداد  /كلية
العلوم للبنات

تقييم بحوث ()3

7

المؤتمر العلمي التخصصي االول لطلبة
الدراسات العليا

2116

ج  /بغداد  /كلٌة العلوم رئيسة لجنة احد
الجلسات

خامسا  :األنشطة العلمٌة االخرى .
داخل الكلٌة
 -المشاركة فً دورات التعلٌم المستمر

خارج الكلٌة
تقٌٌم بحوث

المشاركة بمناقشة خطة بحث طالب ماجستٌر احد اعضاء لجنة مناقشة طالبة ماجستٌر
احد اعضاء لجنة مناقشة طالب ماجستٌر

مقوم علمً الطروحة ماجستٌر

مناقشة خطة بحث طالب دكتوراه

مناقشة طالب ماجستٌر /جامعة النهرٌن

عضو لجنة امتحانٌة 0100/0100

تقٌٌم بحث علمً/ك/العلوم/جامعة ذي قار

لجنة الزي الجامعً الالئق0100/0101

تقٌٌم بحث علمً/ك/العلوم للبنات/ج/بغداد

مناقشة خطة بحث طلبة ماجستٌر 0103 0/ترقٌة علمٌة/كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/ج/بغداد

مناقشة خطة بحث طالب ماجستٌر 0103
تقٌٌم بحوث 3/ك/علوم للبنات 0104

مناقشة طالبة ماجستٌر/جامعة ذي قار
مقوم علمً /رسالة ماجستٌر/علوم بنات

تعضٌد بحوث 3/علوم /ج /بغداد 0104

مناقشة خطة بحث ماجستٌر /علوم بنات

ترقٌة علمٌة/مدرس/عدد0103 3/

تعضٌد بحوث 3/علوم بنات 0104/

عضومناقشة طالب دكتوراه/علوم0104 /

تقٌٌم بحث  /الجامعة التكنولوجٌة مقوم
علمً/رسالة ماجستٌر 0/من وزارة التعلٌم
عضو مناقشة رسالة ماجستٌر/بنات0104/
عضو مناقشة رسالة ماجستٌر/ج /النهرٌن
عضو مناقشة اطروحة دكتوراه/ابن الهٌثم
ترقٌة علمٌة/ا.م /علوم/مستنصرٌة0103/
ترقٌة علمٌة/ا.م/علوم بنات0104/
ترقٌة علمٌة0/علوم /النهرٌن 0103
مقوم علمً/رسالة ماجستٌر/0/وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً0104-0103 /
مقوم علمً/اطروحة دكتوراة/جامعة االنبار

 المشاركه كعضو فً رسالة ماجستٌر /كلٌةالعلوم جامعة بغداد  / 0106 /العدد. 0
المشاركه كعضو فً رسالة دكتوراه  /كلٌةالعلوم جامعة بغداد 0106 /
المشاركه كعضو فً االمتحان الشامل لطلبةالدكتوراه /جامعة بغداد  /كلٌة العلوم
/ 0106/العدد 3
 المشاركه كعضو فً لجنة االرشاردالتربوي والنفسً فً كلٌة العلوم /جامعة
بغداد
المشاركه كعضو فً مناقشة خطط بحثطلبة الماجستٌر فً قسم الكٌمٌاء /كلٌة
العلوم /جامعة بغداد  0106العدد3
المشاركه كرئٌسة لجنه /فً خطة بحثطالبة ماجستٌر  /0106العدد 0
 المشاركه كرئٌسة لجنة استالل /لرسائلماجستٌر  /0106العدد 4
تقٌٌم رسائل ماجستٌر  /جامعة المنصورهمن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 0106عدد 0
المشاركه كعضو لمناقشة خطط بحث
ماجستٌر /عدد 4
المشاركه كعضو فً امتحان التنافسً
االلكترونً لطلبة الدكتوراه0107 /
المشاركه كعضو فً تقٌٌم برائات اختراع/
عدد 5
من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً
اختصاص الكٌمٌاء التحلٌلٌة0107 /

المشاركه كعضور مناقشة لرسالة
ماجستٌر 0105 //كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
المشاركه كعضو لمناقشة رسالة دكتوراة
/الجامعه المستنصرٌة / 0106كلٌة العلوم
المشاركه كعضو مناقش فً رسالة ماجستٌر
/التربٌة ابن الهٌثم /جامعة بغداد 0106
المشاركه كعضو مناقش لرسالة ماجستٌر
/جامعة الكوفه كلٌة العلوم0106 /
مقوم علمً لرسالة ماجستٌٌر /جامعة بابل
كلٌة العلوم 0105/
تقٌٌم بحوث من وزارة العلوم والتكنولوجٌا/
/ 0105عدد5
تقٌٌم بحث من كلٌة الصٌدلة /جامعة بغداد
/0106
تقٌٌم بحوث من جامعة المثنى /لجنة
الترقٌات المركزٌة / 0106عدد0
تقٌٌم بحوث من الجامعة المستنصرٌة /لجنة
الترقٌات المركزٌة العلمٌة كلٌة العلوم
 /0106عدد 0
تقٌٌم بحوث جامعة المستنصرٌة /لجنة
الترقٌات المركزٌة / 0106عدد 3
تقٌٌم بحث كلٌة العلوم للبنات /جامعة بغداد/
عدد 0107 0

سادسا :المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر
التعلٌم .
ت
0

أسم البحث

محل النشر

(التقدٌر الطٌفً لاللمنٌوم بأستخدام صبغة

مجلة تكرٌت للعلوم

االلٌزارٌن الحمراء  - Sتطبٌقات فً

الصرفة

السنة

0111

المستحضرات الدوائٌة المضادة للحموضة)

0

Removal Interferences with spectro

مجلة ابن الهٌثم للعلوم

photometric study of the determin-

الصرفة والتطبٌقٌة

0101

ation of chromium and vanadium
and its application .

3

Determination of some heavy

المؤتمر الدولً للكٌمٌاء

metals in sediments of Euphrates

 /جامعة البصرة

0100

river / Iraq .

4

5

تحلٌل للعناصر الثقٌلة فً مٌاه نهر الفرات فً

مجلة جامعة ذي قار

مدٌنة الناصرٌة /العراق

العلمٌة

دراسة موسمٌة لبعض المتغٌرات البٌئٌة

المجلة العراقٌة للعلوم/

لرواسب اهوار جنوب محافظة ذي قار

جامعة بغداد

0103

0100

6

7

(دراسة موسمٌة لبعض المتغٌرات البٌئٌة لمٌاه

المجلة العراقية للعلوم/

اهوار جنوب محافظة ذي قار)

جامعة بغداد

(دراسة تاثٌر مٌاه نهر الفرات فً تراكٌز بعض

مجلة علوم المستنصرٌة
0100

العناصر الثقٌلة فً الترب المحاذٌة)

9

(تقٌٌم نوعٌة المٌاه المستخدمة فً معمل نسٌج

مجلة علوم المستنصرٌة

الناصرٌة)

1

0100

0100

(تقدٌر بعض العناصر الثقٌلة فً مستخلصات

مجلة جامعة ذي قار

نباتٌة باستخدام مذٌبات عضوٌة مختلفة)

للبحوث الزراعٌة

0100

2113

International of

( Spectrophotometric and FIA

Research in

methods for determination of

Pharmaceutical

Loratadine in pharmaceutical

and Biomedical
Sciences

0104

2014

-01

preparations Based on charge
transfer reaction).

J. of chemical Development of FIA system for the
and
pharmaceutical spectrophotometric determination
research

-11

of hydroquinone in pure material

and pharmaceutical formulations ) .
American Journal.
Of chemistry

-12
(Thermodynamic and kinetic
of lead adsorption from studies

2015

aqueous solution onto Petiol and
Fiber of palm tree) .
( Simultaneous determination of
hydroquinone in pure form and
Iraqi Journal of
Science pharmaceutical preparations using
Batch and FIA merging-zone
techniques with spectrophotometric
detection).

-

2015

Asian J. of chem.

New FI - Spectrophotometric
Methods for Determination of
Olsalazine in pure and pharmaceutical
preparations via complication with
Quinalizarin Reagent

2016

Asian J. of chem.

Novel Approach of Sakaguchi’s
Reaction for Quantitative
determination of L.Arginine Via flow
injection analysis – Merging Zones
with spectrophotometric Detection

03

2016

Trade science Inc. New FIA - Spectrophotometric
Methods for Determination of
Arginine in grape juice samples via
sakaguchi reaction after separation
with strong cation – exchange resin ,

14

2016

Trade science Inc. A novel approach for the
spectrophotometric determination of
tryptophan in drug samples of
different origins using homemade FIA
/merging zones techniques

15

2016

Trade science Inc. Determination of L-arginine in human
urine and blood serum via
CFIA/merging zones technique with
spectrophotometric detection

16

2016

Al-Yarmouk
Journal

A novel method for the
spectrophotometric determination of
L-Arginine and tryptophan in
different pharmaceutical formulations
and pure from via homemade
continuous flow injection analysis –
merging zones Techniques

17

2016

A novel Approach of oxidative
coupling Reaction with 1 – naphthol
مقبول للنشر بتاريخ
June 1 , 2016
of the simultaneous Metformin Drug
Determination in Either
وسيتم نشره بالعدد
30(2) August,2017 pharmaceutics formulations or
Ibn Al-Haitham J. Environmental samples of water using
for pure and
Homemade CFIA – Merging zones
Applied science
Techniques

18

.  عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة:سابعا





.الكتب المؤلفة أو المترجمة: ثامنا
سنة النشر

أسم الكتاب

ت
1
2
3
4

5
6

تاسعا :اللغــات .




