انضيزِ انذاحيّ
الصىرة

االصــــــــــــى  :غادة فاضم حضيٍ انحكيى
حاريخ انًيـالد 1796/5/1 :
انحانت انزٔجيت  :يخزٔجت
عـــــدد األٔالد 2 :
انديـــــــــــاَت  :يضهًت
االتخخاا

انااو  :كيًياء

االتخخاا

اندقيق :كيًياء ححهيهيت

انٕظيفــــــّ

 :حدريضيت

اندرجت اناهًيت  :يدرس
عُٕاٌ اناًم  :جايات بغداد/كهيت اناهٕو/قضى انكيًياء
ْاحف اناًم :
انٓاحف انُقال 39731423613 :
انبزيد إالنكخزَٔي ghadaalhakim@yahoo.com:

أٔالً  :انًؤْالث اناهًيت .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

بغداد

كلٌة العلوم-كٌمٌاء

8991/6/03

الماجستير

بغداد

كلٌة العلوم-كٌمٌاء

8331/7/9

الدكتوراه

أخرى

ثاَيا ً  :انخدرج انٕظيفي .
ت

الجهة

الىظيفة

الفترة هن  -الى

1

م .كيوياوي

بغذاد/علىم/كيوياء

 2003/8/2الى 2008/8/20

2

هذرس هساعذ

بغذاد/علىم/كيوياء

2008/8/20

3

هذرس

بغذاد/علىم/كيوياء

2014/4/15

4
5
6

ثانثا ً  :انخدريش انجاياي .
ت
1
2
3
4
5
6
7
1

الجهة (المعهد  /الكلٌة)
العلوم

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
 8330/1/8ولحد االن

راباا ً  :انًقزراث اندراصيت انخى قًج بخدريضٓا.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

8

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌل االلً/المرحلة الرابعة

 8330ولحد االن

8

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌلٌة /المرحلة االولى والثانٌة

8332-8330

0

الكٌمٌاء

مختبر الالعضوٌة/المرحلة الثانٌة والثالثة

8332-8332

2

الجٌولوجً

مختبر الكٌمٌاء العام  /المرحلة االولى

8388-8388

2

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌل االلً/المرحلة الرابعة
مختبر التحلٌلٌة /المرحلة االولى والثانٌة

8380-8388

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌل االلً/المرحلة الرابعة
مختبر التحلٌلٌة /المرحلة االولى والثانٌة

8382-8380

7

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌل االلً/المرحلة الرابعة
مختبر التحلٌلٌة /المرحلة االولى والثانٌة

8382 - 8382

1

الكٌمٌاء

مختبر التحلٌل االلً/المرحلة الرابعة

8386 – 8382

6

تخايضاً ( :االطاريح  ،انزصائم ) انخي أشزف عهيٓا:
ت
8
8
0

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

صادصاً :انًؤحًزاث ٔانُدٔاث اناهًيت انخي شارك فيٓا.
ت
1
2
3
6
7

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع

جامعة بغداد
8339
المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة العلوم
جامعة بغداد
كانون االول
مؤتمر علوم مع وزارة النفط
 8388/9/88الى جامعة بغداد
دورة التأهٌل التربوي واللغة العربٌة
8388
جامعة بغداد
ندوة التغٌٌرات البٌئٌة بسبب االحداث الفلكٌة 8382/88/87
8388/83/80
جامعة بغداد
8382/88/1
الدورة التدرٌبٌة (مهارات كتابة السٌرة

بوستر

الذاتٌة واسرار المقابلة الوظٌفٌة)

حضور)

-88
 1الدورة التدرٌبٌة (اصول وآلٌات المخاطبة
 9الندورة العلمٌة (البٌئة وتلوث المادة الغذائٌة)  8آذار 8386
8382/88/86
االدارٌة وتطبٌقاتها)
-88
 83دورة (تدرٌب اللجان االمتحانٌة)

جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد

8386/2/88

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
حلقات دراسٌة  /السموم وتأثٌراتها
حلقة نقاشٌة /العوامل المؤكسدة ومضادات
االكسدة فً النظام الحٌاتً

خارج الكلية

القاء بحث
حضور

المشاركة
( بحث /

ورقة عمل

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت
1

أسم البحث
تقدٌر اٌون البزموث( )IIIبتقنٌة الحقن الجرٌانً

محل النشر

السنة

مجلة العلوم/جامعة بغداد

8339

المستمر/البرٌق الكٌمٌائً

2

تقدٌر اٌون البزموث( )IIIعبر الحقن الجرٌانً
المستمر/كٌمتألقٌة والفلورة المحفزة بأستعمال جزٌئة
رودامٌن 6G-كصبغة فلوروفورٌة لٌزرٌة

مجلة جامعة النهرٌن/العلوم
المجلد82العدد()2كانون
األول /8388/ص88-8

3

التقدٌر الطٌفً للثاٌمول فً المستحضرات الصٌدالنٌة
بوساطة تفاعل االزدواج التاكسدي مع  -2,8ثنائً
نٌتروفنٌل هٌدرازٌن بوجود بٌراٌودات البوتاسٌوم

المجلة العراقٌة للعلوم
/المجلد(/)22العدد(/)8اذار/8382/
ص02-87

4

طرٌقة طٌفٌة حساسة لتقدٌر التتراساٌكلٌن هٌدروكلوراٌد
فً االدوٌة باستخدام صودٌوم نٌتروبروساٌد و هٌدروكسل
امٌن هٌدروكلوراٌد

مجلة جامعة النهرٌن/العلوم
(مقبول للنشر)

5

8388

8382

8382

Vol:15, No.

Spectrophotometric Determination of
Metochlopramide in its Pharmaceutical
Preparations using Diazotization
Coupling Reaction

Iraqi National Journal of
Chemistry

Flow Injection Dtermination of Thymol in
Pharmaceutical Sample Via Oxidative
Coupling Reaction with 2.4Dinitrophenylhydrazine

Journal of AL-Nahrain
Universty

(2)/ 2015

Vol.18(2),

6

June,
2015, PP.
18-24

Jule, 2016

June, 2016

Journal of AL-Nahrain
Universty

Flow Injection Spectrophotometric
Determination of Baclofen in
Pharmaceutical Formulation Using
Prussian Bulue Reaction

International Journal of
Pharmatech Research

Spectrophotometric Determination of
sulfacetamide Sodium in
Pharmaceutical Preparation using 8Hydroxy – 7- iodoquinoline – 5-sulfonic
acid as Chromogenic Reagent

7

8

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا



. الجوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر:ًعاشرا
السنة

الجهة المانحة
8332
8339
8339
8339
8388
8380
8380
8380
8382
8382
8382

العمٌد
العمٌد
العمٌد
العمٌد
العمٌد
الوزٌر
رئٌس الجامعة
رئٌس الجامعة
رئٌس الجامعة
الوزٌر
العمٌد

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

ت

 شكر وتقدٌر التقدير8
 شكر وتقدٌر8
 شكر وتقدٌر0
 شهادة تقدٌرٌة2
 شكر وتقدٌر2
 شكر وتقدٌر6
 شكر وتقدٌر7
 شكر وتقدٌر1
 شكر وتقدٌر9
 شكر وتقدٌر83
 شكر وتقدٌر88

88
80
82
82

العمٌد
رئٌس القسم
رئٌس القسم
العمٌد

شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر

8382
8382/2/82
8382/88/87
8386

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
8
8

ثاني عشر :اللغــات .
 اللغة االنكليزية


هلحىظة  :يتن تسلين نسخة على CD

سنة النشر

