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Name:    Dr.Sahira Sadeq Abd-Urazzaq Othman Al-Ani 

Date of Birth:    3/ 4/1961  

Religion:       Muslim 

Martial statues:  unmarried 

No. of children: / 

Specialization: Chemistry 

Position:    Teaching in the Department of Chemistry 

Scientific Degree:    Assist. Prof.  

Work Address:     Baghdad University, College of Education for pure Science / 

                                 Ibn Al-Haitham            

Work Phone: 

Mobile:      07711707739 

E-mail:     drsahira123@gmail.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1984 Education for pure Science / Ibn Al-Haitham 

                                              

 

Baghdad B.Sc. 

1989 Education for pure Science / Ibn Al-Haitham Baghdad M.Sc. 

2003 Education for pure Science / Ibn Al-Haitham Baghdad Ph.D. 

 
 

Photo 
 

mailto:drsahira123@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

        Second :  Career 

 Third,     University Teaching. 

From -To College) University No. 

1984- until now Baghdad College of Education for pure Science 

/ Ibn Al-Haitham 

                                           

1 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

1984-1985 Inorganic Laboratory  / First Class Chemistry 1 

1985-1987 Industrial Laboratory/ Third Class Chemistry 2 

1990-2000 Physical Laboratory /Second Class Chemistry 3 

2003-2007 Theoretical / General Chemistry/ First Class 

/bio 

Chemistry 4 

2008-2011 Theoretical / Analytical Chemistry /Second 

Class 

Chemistry 5 

2012-2018 Theoretical / Instrumental Chemistry/ Fourth 

Class 

Chemistry 6 

2019- until 

now 

Theoretical / Analytical Chemistry / First Class Chemistry 7 

2014-2019 Postgraduate Course / Master Chemistry 8 

From -To Workplace Career No. 

1984-1989 Baghdad University, College  Ibn Al-Haitham            Chemical aide 1 

1990-1996 Baghdad University, College  Ibn Al-Haitham            Assistant teacher 2 

1997-2010 Baghdad University, College  Ibn Al-Haitham            Teacher 3 

2011-until now Baghdad University, College  Ibn Al-Haitham            Assistant Professor 4 



 

 

 

 

 

 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 

Year Department Thesis Title No. 

2015 Chemistry Synthesis spectroscopic and adsorption studies of some ions 

transition metal complexes for ligands derived from 

Sulfamethoxazole and its mixed ligangs                                   

1 

2019 Chemistry Spectroscopic and Adsorption studies of charge transfer 

complexes of some amino aromatic donors with some accptors  

2 

2020 Chemistry Spectrophotometric study of some Curcumin(1) complexes and 

adsorption it on to some Iraqi Clays 

3 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث /  

بوست

ر 

حضو 

 ر(

Research evaluation College of sciences of 

Girls 

2018 Third Womens Conferences 1 

Publish a research & 

Research evaluation 

College of Education for 

pure Science / Ibn Al-

Haitham 

 

2018 The First International 

Scientific Conferences 

2 

Publish a research & 

Research evaluation 

College of Education for 

pure Science / Ibn Al-

Haitham 

 

2021 The Second International 

Scientific Conferences 

3 

Dr.Sahira Sadeq College of Education for 

pure Science / Ibn Al-

Haitham 

 

2018 Green plant workshop 4 

An invitation as an attendee Different universities 2017-

2021 

Attend more than 3 

Conferences  

5 

An invitation as an attendee Different universities 2016- 

2021 

- 

About 20 seminars 6 

An invitation as an attendee Online & College of 

Education for pure Science / 

Ibn Al- 

2016- 

2021 

More than 50 workshop 7 



 

 

 

 

 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

A field visit to ministry of industry(2020) Discussion committees (about 40) 

A field visit to ministry of water resources 

(2020) 

Seminar committees (more than 20 

)master and PHD 

Discussions in the provinces(master and 

phd 

Different  committees 

  

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No

. 

Research Title Place of  Publication Year 

1 Adsorption of P-Aminodiphenylamine with Iodine 

Charge Transfer Complex on Surface Arundo 

Al-Nahrain Journal of 

Science 

2019 

2 Cytotoxic Effect of Aqueous Extract of 

Anastatica hierochuntica L. on AMN-3 Cell 

Line in vitro 

Advances in Life Science 

and Technology 

2015 

3 Assessment of the Level of Trace Metals in 

Commonly Edible Vegetables and Fruits of 

Baghdad City (Iraq) 

IBN AL- HAITHAM J. 

FOR PURE & APPL. SCI. 

2011 

4 Spectroscopic Investigation of Charge Transfer 

Complex And Adsorption of Nitrondye with 

Curcumin(1) Onmodified Attapulgiteclay 

Solid State Technology 

Volume: 64 Issue: 2 

2021 

 

 

\ 



 

 

 

 

 

 

 

   Ninth,   Membership: 

➢                    

➢   

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2018 President of the university 

of baghdad 

Letter of thanks / publish a research scopus 1 

2015 Assistant  President of the 

university of baghdad 

Letter of thanks / publish a research scopus 2 

2016-2017 The ministry of planning 4 Letter of thanks  patent evaluation  3 

2016-2021 Different universities 13  Letter of thanks (different) 4 

   5 

   6 

 

 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 
 

 

 

1 
 

 2 
 

 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Twelfth,       languages:  

✓ Arabic       

✓ English     

✓    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note: -   Make a copy on CD. 



 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

ــ االســ           ساهرة صادق عبد الرزاق عثمان العاني د. :    ـم ـــــــ

  3/4/1961: تاريخ الميـالد 

 باكر  الحالة الزوجية :

    /  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

          الكيمياء:     صــالتـخـص

    قسم الكيمياء  تدريسية في:      ةــــــالوظيف

       استاذ مساعد الدرجة العلمية :

             ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة :     عنوان العمل

 العمل   :          هاتف

       07711707739:   الهاتف النقال

 drsahira123@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .  أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية  

 بكالوريوس

 

 1984 ابن اهليثم –الرتبية للعلوم الصرفة  بغداد

 1989 ابن اهليثم –الرتبية للعلوم الصرفة  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2003 ابن اهليثم –الرتبية للعلوم الصرفة  بغداد

    أخرى

 
 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 نياً : التدرج الوظيفي . ثا 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى  -من  الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(   الجهة ت

ابن  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  1

 اهليثم

 وحلد االن -1984 بغداد

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1985-1984 خمترب العضوية /املرحلة االوىل كيمياءال 1

 1987 -1985 خمترب صناعية /املرحلة الثالثة الكيمياء  2

  2000 -1990 خمترب فيزياوية /املرحلة الثانية الكيمياء 3

طلبة علوم  –نظري كيمياء عامة /املرحلة االوىل  الكيمياء 4

 حياة

2003- 2007 

 2008-2011 ليلية/ املرحلة الثانيةنظري كيمياء حت الكيمياء 5

 2012-2018 نظري كيمياء حتليل آلي /املرحة الرابعة  الكيمياء 6

 وحلد االن – 2019 نظري كيمياء حتليلية /املرحلة االوىل الكيمياء 7

  2019- 2014 كورس دراسات عليا /ماجستري الكيمياء 8

 

 الى -ة من الفتر الجهة الوظيفة  ت

 1989 -1984 ابن الهيثم  -جامعة بغداد / التربية  معاون كيمياوي  1

 1996 -1990 ابن الهيثم  -جامعة بغداد / التربية  مدرس مساعد   2

 2010 -1997 ابن الهيثم  -جامعة بغداد / التربية  مدرس  3

 ولحد االن – 2011 ابن الهيثم  -جامعة بغداد / التربية  استاذ مساعد  4



 

 

 

 

 

 

 

 : االتي أشرف عليه( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنة  القسم  اسم الرسالة او االطروحة ت 

تحضيرودراسة طيفية وامتزاز لمعقدات بعض ايونات العناصر   1

من اللفاميثوكسازول وليكنداته  االنتقالية لليكندات المشتقة 

 المختلطة

 2015 الكيمياء 

دراسة طيفية وامتزاز لمعقدات انتقال الشحنة لبعض المركبات   2

 لكترونات مع عدد من المستقبالت االمينية الواهبة لال

 2019 الكيمياء 

( وامتزازه على سطح  1دراسة طيفية لبعض معقدات الكركمين) 3

 بعض االطيان العراقية

 2020 الكيمياء 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

تقييم حبوث  كلية العلوم للبنات 2018 املؤمتر النسوي الثالث  1

 املشاركني

املؤمتر العلمي الدولي  2

 االول 

ابن  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018

 اهليثم

نشر حبث وتقييم 

 حبوث
املؤمتر العلمي الدولي  3

 الثاني

ابن  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2021

 اهليثم

نشر حبث وتقييم 

 حبوث
ورشة )النباتات  4

 البيئة( البيئة(صديقة

ابن  –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018

 اهليثم

 اقيمت من قبلي

 3حضور اكثر من  5

 مؤمترات

 دعوة بصفة حضور جبامعتنا واملستنصرية والنهرين 2021 -2017

 دعوة بصفة حضور بكليتنا وكلية العلوم وغريها 2021 -2016 ندوات 20حوالي  6

 حضور  كليتنا ويف    , On line 2021 -2016 ورشة 50اكثر من  7

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2020زيارة ميدانية الى احدى منشات وزارة الصناعة  ودكتوراه علياكعضوة ومشرفة في لجان مناقشة   40اكثر من 

 2020زارة الموارد المائية ميدانية الى احدى منشات و زيارة واولية  للجنة سيمنار طالب دراسات عليا عضوة 20اكثر من 

 مختلفة للماجستير ودكتوراه مناقشات في محافظات  , لجنة امتحانيةلجان مختلفة دائمية ومؤقتة 

 دريس ودورة حاسبات التحاق يف دورة طرائق ت جلنة مشاريع خترج , وضع وتصحيح امتحان تنافسي للعليا

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 وهذه بعض منها اكثر من عشرين حبث حملي وعاملي 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Spectroscopic Investigation of Charge Transfer 

Complex And Adsorption of Nitrondye with 

Curcumin(1) Onmodified Attapulgiteclay 

Solid State Technology 

Volume: 64 Issue: 2  

2021 

2 Adsorption of P-Aminodiphenylamine with 

Iodine Charge Transfer Complex on Surface 

Arundo Plant 

  Al-Nahrain Journal of 

Science            

2019 

3  Cytotoxic Effect of Aqueous Extract of 

Anastatica hierochuntica L. on AMN-3 Cell     

                        

Advances in Life Science 

and Technology 

2015 

4 Assessment of the Level of Trace Metals in 

Commonly Edible Vegetables and Fruits of 

Baghdad City (Iraq)           

IBN AL- HAITHAM J. 

FOR PURE & APPL. SCI. 

2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓ – 

✓     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2018 ة بغداد رئيس جامع كتاب شكر/ نشر حبث يف جملة سكوبس 1

كتاب شكر / نشر حبث يف جملة  2

 سكوبس

 2015 مساعد رئيس جامعة بغداد 

وزارة التخطيط / اجلهاز املركزي  كتب شكر لتقييم براءات اخرتاع 4 3

 للتقييس

2016-2017 

كتاب شكر ؟مناقشات, تقويم حبوث 13 4

 مؤمتر

 2017-2016 من جامعات خمتلفة ,من جامعتنا

 2019-2018 اجامعة بغداد وغريه متنوعهكتب شكر  5  5

  

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             اللغة العربية ✓

             اللغة االنكليزية ✓

✓  

 

    CD يتم تسليم نسخة على  
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