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 التاريخ  الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية  

 بكالوريوس

 

  -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  بغداد

 جامعة بغداد        
2003 

  -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم بغداد املاجستري

 جامعة بغداد          
2007 

 الدكتوراه

 

  -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  بغداد

 جامعة بغداد        
2014 

    أخرى

 



 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

 اىل الوقت احلالي -2008 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2010-2008         لثانية)العملي( /املرحلة االتحليليةالكيمياء  الكيمياء 1

 2014-2011         ألوىل)العملي(/املرحلة ا التحليليةكيمياء ال الكيمياء 2

 2018-2015 التحليلية )نظري(/ املرحلة الثانيةياء مالكي   الكيمياء 3

(/ املرحلة وعملي لتحليلية )نظريالكيمياء ا   الكيمياء 4

 الرابعة

2019-2021 

 2022-2021 الكيمياء التحليلية )نظري(/ املرحلة الثانية الكيمياء 5

 

 

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

 2014-2008 جامعة بغداد          -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  مدرس مساعد 1

 2021  -2014 جامعة بغداد          -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  مدرس  2

جامعة   -كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  أستاذ مساعد   3

 بغداد        

 الوقت الحالي  -2021

4    



 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.سادساً:  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك التعليم املستمر/جامعة بغداد 2009 دورة التأهيل الرتبوي 1

2 
 2011 الدفاع املدني واجراءات السالمة يف املختربات

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

ورشة عمل )إستخدام الرسوم البيانية يف  3

 األكسل واملاتالب(
2011 

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

4 

Synthesis, Characterization and 

anti  Microbial Study of 

Polycyclicacetyle Metal 

Complexes Derived from PEG 

& (Erythro-Ascorbic Acid) 

2015 
كلية التربية  قسم علوم احلياة/

 للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم

 حضور

5 
Extraction and Purification of 

polyphenolic compounds from 

cyperus rotunds and their effects 

as antioxidants on animals' lab. 

2015 
كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

6 
 2016 املضافات الغذائية

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

7 
 أثر التلوث على مدينة بغداد

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور



8 
 حامض الفوليك

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

9 
 مضادات األكسدة

كلية التربية للعلوم  الكيمياء/قسم  2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

10 

Preparation and Characterization 

of 1,3-Bis(methyl saiclat-5-yl 

diazobenzen and its complexes 

with some of first period 

transition metals) 

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

دراسة تأثري التدعيم باأللياف يف بعض  19

 اخلواص امليكنيكية

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

20 
 إعادة التدوير

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

21 
 دالئل نباتية عراقيةمشاركة يف ندوة 

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2016

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

 التعريف بعمل جلان الضمان واجلوده 22

 للمختربات

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2017

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

كيفية مل استمارات املخترب اجليد حسب  23

 معايري الضمان واجلودة

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2018

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

24 
 االعتمادية يف مؤسسات التعليم العالي

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2018

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

25 
 كيف ختتار اجمللة املناسبة لنشر البحوث

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2018

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

كلية التربية للعلوم   املخترب املركزي/ 2018 السالمة يف املختربات 26

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

امكانية استخدام التقانة االحيائية يف معاجلة  27

 التلوث البيئي

كلية التربية للعلوم  قسم الكيمياء/ 2018

 الصرفة/ إبن الهيثم
 حضور

28 
 ومرض السرطان Eمشاركة يف دورة فيتامني 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2019

 الصرفة/ إبن اهليثم
 حضور

29 
 مشاركة يف دورة اللزوجة وتطبيقاتها البحثية

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2020

 الصرفة/ إبن اهليثم
 حضور



30 
استخدام  االلكرتونية العمل ورشةمشاركة يف 

يف التعليم  Google Formsمناذج كوكل 

 االلكرتوني

 حضور املستنصرية / الرتبية 2020

 ترتيب االلكرتونية العمل ورشةمشاركة يف  31

 شنغهاي( ( تصنيف حسب العامل جامعات

 حضور املستنصرية / الرتبية 2020

32 
مشاركة يف الورشة العلمية اإللكرتونية تدقيق 

 & Scopusاجملالت ضمن مستوعبات 

Clarivate 

بغداد / الرتبية أبن الرشد للعلوم  2020

 اإلنسانية
 حضور

مشاركة يف الورشة التدريبية األفرتاضية  33

 لألبناء يف ظل جائحة كورونا الرتبية األجيابية

 حضور التعليم املستمر / مركز بغداد 2020

 Powerمشاركة يف ورشة العمل األلكرتونية  34

point 

 حضور البصرة / مركز التعليم املستمر 2020

35 
اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع التعليم  

المستمر بعنوان استخدام طريقة المتغيرات  

للحصول على الظروف المثلى عند المتعددة 

 اجراء تجارب الكيمياء التحليلية 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2021

 الصرفة/ إبن اهليثم
 حماضر

36 
اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع التعليم  

المستمر بعنوان التقدير الطيفي للمركبات  

  H-pointالكيميائية بأستعمال طريقة  

 لألضافات القياسية 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2021

 الصرفة/ إبن اهليثم
 حماضر

37 
اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع التعليم  

 Flow Injectionالمستمر بعنوان 

Analysis and its Application in 

Chemical Analysis 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2021

  الصرفة/ إبن اهليثم
 حماضر

38 
اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع التعليم  

 SOLID PHASEالمستمر بعنوان 

EXTRACTION TECHNIQUE 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2021

  الصرفة/ إبن اهليثم
 حماضر

39 
اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع التعليم  

 Zero cross derivative المستمر بعنوان

spectroscopy method for the 

estimation of compounds 

قسم الكيمياء/ كلية الرتبية للعلوم  2021

  الصرفة/ إبن اهليثم
 حماضر

 



 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو جلنة املكتبة الكيميائية التالفة والسامة  جلنة جرد املوادعضو 

  عضو جلنة االرشاد العامة للمرحلة الرابعة جلنة الغيابات عضو 

عمل تطوعي طالبي لراعية ذوي مشاركة يف  جلنة احتساب احملاضرات عضو 

  االحتياجات اخلاصة
املتضمن  االشراف على عمل تطوعي طالبي  جلنة املخترب اخلدميعضو 

توعوية عن الطرائق  عمل بوسرتات

 الصحيحة الستخدام احلاسوب
االشراف على عمل تطوعي طالبي املتضمن  جلنة الندوات والسمينارات عضو 

 عمل بوسرتات توعوية عن فايروس
جلنة مناقشة خطة اجناز حبوث طلبة عضو 

 املاجستري 

االشراف على عمل تطوعي طالبي املتضمن 

( يف سرت ضوئيعمل لوحة ضوئية علمية )بو

 القسم 

 البصرة حمافظة دعم اجراءات يف مشاركة واستاللتقصي عضو جلنة 

ملختربات جلنة اعداد تقرير التقييم الذاتي  عضو جلنة كتابة التقرير الذاتي ملختربات

 قسم الكيمياء

جلنة استكمال بيانات الطلبة وحتديثها يف نظام 

 الطالب  االلكرتوني

اعمال اللجنة جلنة تدقيقية لتدقيق 

 االمتحانبة
  

ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير  

 التعليم .

 السنة حمل النشر أسم البحث ت



1 A new Spectrophotometric Method 

For The Determination of La (III) 

With 3-Hydroxy -4-(2-hydroxy-

Phenyl azo) Naphthalene -1- Sulfonic 

Acid 

جملة إبن اهليثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية 

2010 

2 Spectrophotometric determination of 

Cisapride Based on ionpair 

complex formation with 

Bromophenol blue 

 2010 جملة جامعة كربالء

3 

 اجلزيئية 

Spectrophotometric Determinations 

of Sulfacetamide Following Simple 

Diazotization and Coupling with 

Chromotropic Acid 

جملة إبن اهليثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية

2013 

4 Development of New 

Spectrophotometric Method for 

Determination of Sulfamethoxazole 

Based on Diazo Coupling Reaction 

جملة العراقية الوطنية 

جامعة -لعلوم الكيمياء

 بابل

2012 

5 Spectrophotometric Determination 

of Sulfamethoxazole with P-N,N-

dimethyl amino benzaldehyde as 

Condensation Reaction 

اهليثم للعلوم  جملة إبن

 الصرفة والتطبيقية

2016 

6 Simultaneous Determination of 

Sulfanilamide and Furosemide by 

Using Derivative Spectrophotometry 

جملة إبن اهليثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية

2016 

7 Spectrophotometric Determination 

of Cefixime Following Simple 

Diazotization and Coupling with α-

Naphthol 

جملة الوطنية للعلوم 

 الصيدالنية

2017 

8  Advancement and Validation of new 

Derivatives Spectrophotometric 

Method for Individual and 

Simultaneous Estimation of 

Diclofenac Sodium and Nicotinamide 

ORIENTAL 

JOURNAL OF 

CHEMISTRY 

2018 

9 

 

 

Extractive Spectrophotometric 

Method for the Determination of 

Glibenclamide by Ion-Pair Complex 

in Pure Form and Pharmaceutical 

Formulation 
 

International 

Journal of Drug 

Delivery 

Technology 

 

2019 

10 Spectrophotometric determination of 

ampicillin with sulfanilic acid by 

oxidative coupling reaction 

 

Indian Journal of 

Forensic Medicine 

and Toxicology 

2020 



11 SPEEDY AND SENSITIVE 

SPECTROPHOTOMETRIC 

TECHNIQUE FOR THE 

ESTIMATION OF ATENOLOL 

THROUGH ION-PAIR 

COMPLEXATION  

REACTION 

Biochemical and 

Cellular Archives 
2020 

12 Spectrophotometric Determination 

of Drugs with MBTH as Oxidative 

Coupler Reaction: A Review 

Medico-Legal 

Update 
 

2020 

13 Zero-crossing Derivative 

Spectrophotometry for Simultaneous 

Determination of Amoxicillin and 

Diazepam 

International 

Journal of Drug 

Delivery 

Technology 

2021 

 

 تاسعا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية . 

✓      

✓     

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة الشهادةكتاب الشكر او اجلائزة أو  ت

 2013 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  1

 2016 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  2

 2016 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  3

 2014 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  العالي والبحث العلمي( كتاب شكر )وزير التعليم  4

 2018 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  5

 2018 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  6

 2018 كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم  كتاب شكر )العميد(  7

 2018 جامعة بغداد  كتاب شكر )رئيس الجامعة( 

 2019 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر )وزير التعليم العالي والبحث العلمي(  

    كتاب شكر )وزير التعليم العالي والبحث العلمي(  

 3عدد 
 2020 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

 2020 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  )وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي(كتاب شكر 



 2020 جامعة بغداد  كتاب شكر )رئيس الجامعة( 

  ( كتاب شكر )وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  3عدد 
2021 

 

 

 عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة. حادى 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

 اللغة اإلنكليزية             ✓

✓              

✓  

    CD يتم تسليم نسخة على  
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