هلخص السيشة الزاتيت

االســــــــــــن :

فبطوخ علٍ حظُي الجىهز

تاسيخ الويـالد :

4587

التـخـصــص
الىظيفــــــه

 :الكيوياء التحليليت
:

تذسيسيت

اللقب العلوي :

استار هساعذ

عنىاى العول :

بغذاد – الجادسيت – جاهعت بغذاد -كليت العلىم

البشيذ إاللكتشوني @scbaghdad.edu.iq:

أوالً  :الوؤهالث العلويت .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم

8711/81/81

الماجستير

بغداد

العلوم

8711/81/81

الدكتوراه

-

أخرى

-

.  التذسيس الجاهعي: ً ثانيا
ً ال- الفززح هي
1182 - 8711

الجبهعخ

) الكلُخ/ الجهخ (الوعهذ
بغداد

كلية العلوم

د
1
2
3
2

: الشسائل ) التي أششف عليها،  ( االطاسيح: ً ثالثا
السنــة

5008

5002

5002

5005

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

الكُوُبء

Determination of micro amounts of spironolactone in
some of pharmaceutical by using a molecular
luminescence technique

الكُوُبء

Newly homemade turbidometer using single photovoltaic
cell tungsten lamp for determination of sulphate

الكُوُبء

Determination of micro amount of oxyclozanid in the
pharmaceutical levozan by molecular and fame atomic
absorption spectrophotometry using gold and palladium as
mediating metals

الكُوُبء

Determination of trace amounts of tetracycline
hydrochloride in pharmaceutical preparations by
molecular and indirect flame atomic absorption
spectrophotometry

ت
8

1

3

2

سابعاً :الوؤتوشاث والنذواث العلويت التي شاسك فيها.
ت

العنوان

1
2
3

المرأة والعلوم في العراق

السنــة
1181

مكان أنعقادها
كلية العلوم للبنات

نوع المشاركة
مشاركة

( بحث  /بوستر
حضور)

4
5
6
7

خامسا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
عضى غٍ اللجبى االهزحبًُخ فٍ القظن الكُوُبء
الكثز هي  45طٌخ
عضى فٍ هجلض قظن الكُوُبء ()5009
عضى فٍ هٌبقشخ العذَذ هي طلجخ الوبجظزُز
هقزر هجوىعخ الزحلُلُخ فٍ قظن الكُوُبء

خارج الكلية

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:سادسا
. التعليم
السنة

محل النشر

4522 Microchemical
Journal

4525

ثزاءح اخززاع

أسم البحث
A novel method for
spectrophotometric determination of
curcumin and its application to
curcumin spices
طزَقخ جذَذح وطزَعخ لزعُُي الكزكن هي الزىاثل
ٍوالوطُجبد الغذائُخ ثبطلىة الزبلق الجشَئ

ت
1

2

4525 Microchemical
Journal

Measurement of some
spectrophotometric parameters of
curcumin in 12 polar and nonopolar
organic solvents

3

4556 Iraqi J. Sci.

Innovated spectrophotometric method
for the micro-determination of
curcumin flavoring materials

4

4558 Iraqi J. Sci.

Spectrophotometric determination of
Tellurium in some semicoductors
ising L-cysteine as complexing agent

5

4552 Iraqi J. Sci.

Improvred sensitivity and
reproducibility for the
spectrophotometric determination of
Aluminum in tea, tooth-paste and
drinking water

6

4552 Iraqi J. Sci.

Microgravimetric determination of
Tellurium in Cadmium Telluride
semiconductor wafer using L-cysteine
as a precipiting reducing

7

5000 Iraqi J. Sci.

Some observation on the thermal
behaviour of BaO-X2S2O8 (X = Na or
K) binarysystems

8

5000 Iraqi J. Sci.

Thermal and x-ray diffraction
characterization of some multi
component industrial chemical
fertilizers

9

5008 Iraqi Journal of
Sciences

A review of flow injection analysis
atomic absorption spectrometry
hyphenated systems (part I)

11

5008 Iraqi Journal of
Sciences

A review of flow injection analysis
atomic absorption spectrometry
hyphenated systems (part II)

11

5002 Um-Salama
Journal

Determination of micro amount of
spironolactane in some of
pharmaceutical preparation by using a
molecular luminescence technique

12

5040

هجلخ ثغذاد للعلىم

 رصوُن جهبس هصٌع هحلُب ً لقُبص كذرح كجزَزبد13
الجبرَىم

5040

الوجلخ العزاقُخ للعلىم

 طزَقخ هظزحذثخ لزقذَز كوُبد اثزَخ هي عقبر14
األوكظٍ كلىساًُذ ثزقٌُزٍ األهزصبص الجشَئٍ و
الذرٌ الهجٍ ثبطزخذام فلش الذهت كعٌصز رعقُذ

5044

هجلخ جبهعخ الٌهزَي

 طزَقخ هظزحذثخ لزقذَز كوُبد اثزَخ هي عقبر15
األوكظٍ كلىساًُذ ثزقٌُزٍ األهزصبص الجشَئٍ و
الذرٌ الهجٍ ثبطزخذام فلش الجالدَىم كىطُظ

 16رقذَز كجزَزبد الجبرَىم طُفُب ً ضوي الوذي الوزئٍ هجلخ جبهعخ ثبثل للعلىم
الزطجُقُخ والصزفخ
ودراطخ هظبحخ الوقطع العزضٍ للزشزذ

5045

سابعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .




ثامنا :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
8
1
3
2
5
1

أسم الكتاب

سنة النشر

تاسعا :اللغــات .
 العزثُخ واالًكلُشَخ (قزاءح وكزبثخ واصغبء وركلن)



