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Name:  Sumayha Muhammed Abass 

Date of Birth:  1971 

Religion: Muslim 

Martial statues: married 

No. of children: 2 

Specialization:  chemistry 

Position:  lecture 

Scientific Degree: assistant professor 

Work Address:  collage of education for pure and applied science 

Ibn Alhaitm 

Work Phone: 

Mobile:   

E-mail: sumayha.m.a@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1994 ollage of education c

for pure and 

applied science Ibn 

Alhaitm 

Baghdad B.Sc. 

1999 ollage of education c

for pure and 

applied science Ibn 

Alhaitm 

Baghdad M.Sc. 

2007 ollage of education c

for pure and 

applied science Ibn 

Alhaitm 

Baghdad Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Any other 

        Second,     Career: 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

1999-2021 collage of education for 

pure and applied science 

Ibn Alhaitm 

Baghdad 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

From -To Workplace Career No. 

1999-2007 ollage of education for c

pure and applied science 

Ibn Alhaitm 

Assistant Lecturer 1 

2007-2013 ollage of education for c

pure and applied science 

Ibn Alhaitm 

Lecturer 2 

2013-2021 ollage of education for c

pure and applied science 

Ibn Alhaitm 

Assistant Professor 3 

   4 

   5 

   6 



 

 

 

 

 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2014-2016 Analytical chemistry for the 

first stage 

 

Chemistry 1 

2007-2014 Analytical chemistry for the 

second stage 

 

Chemistry 2 

2016-2019 Analytical chemistry for the 

final stage 

 

Chemistry 3 

2019-2021 Analytical chemistry for the 

first stage 

 

Chemistry 4 

2015-2018 Spectroscopic method Chemistry 5 

2019-2020 Data evaluation Chemistry 6 

2020-2021 Statics in analytical data Chemistry 7 

   8 

   

 

9 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2014-2015 chemistry A spectroscopic method for the 

determination of the copper ion by the direct 

and indirect method at the cloud point using 

the amino acid methionine 

1 



 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 chemistry Spectral estimation and cloud point 

extraction of the drugs cefotaxime and 

ceftazidime in their pure form and their 

pharmaceutical compounds 

2 

2016-2017 chemistry A study on spectroscopy and 

hydrochlorothiazide and  furosemide in their 

pure and pharmaceutical preparations 

3 

2017-2019 chemistry Spectroscopic determination of some 

antihelminthic medicinal compounds in their 

pure and pharmaceutical form 

4 

2017-2019 chemistry Spectral determination of the two pesticides 

deltamethrin and cypermethrin in their pure 

form and samples 

5 

2019-2020 chemistry Spectrophotometric determination of 

furosemide in its pure form and 

pharmaceuticals 

6 

 chemistry  7 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث /  

بوست

ر 

حضو 

 ر(

paper Baghdad 2017 The first scientific 

conference, College of 

Education, Ibn Al-

Haytham 

1 

paper Baghdad 2019 The Second  

International Conference 

of the Faculty of Science, 

Al-Qadisiyah University 

2 

paper Tekrit 2020 The First International 

Conference on Science 

and Technology 

3 

paper Dubai 2020 The Second International 

Conference on Physics  

 

and Advanced Materials 

4 



 

 

 

 

 

 

 

attendance Baghdad 2016 The second feminist 

scientific conference 
5 

attendance various 

universitie

s of Iraq 

2013-2021 Various scientific 

seminars 
6 

    7 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Field visits to students of the 

school application 

Supervising different seminar 

Attending scientific conferences 

and seminars 
Membership in many permanent 

and temporary committees 

Discussion of master and PhD 

students 

Discussion of master and PhD 

theses Research evaluation Research evaluation 
 

 

   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 Derivative Spectrophotometric 

Determination for Simultaneous 

Estimation  

of Isoniazid and Ciprofloxacin in 

Mixture and Pharmaceutical 

Formulation 

Methods and objects of 

chemical analysis 
2020 

2 Oxidative Coupling Reaction for 

Micro Trace Analysis of 

Mebendazol Residual 

with p-bromoaniline in Presence of 

n- bromosuccinimide 

Baghdad Science Journal 2020 

3 Spectrophotometric determination 

of deltamethrine in pure and 

environmental samples 

Journal of Physics 

 

 

 

 

: Conference Series 

2020 

   Ninth,   Membership: 

➢                    

➢   



 

 

 

 

 

 

 

➢      

➢            

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2013-2018 collage of education 

for pure and applied 

science Ibn Alhaitm 

Many books of thanks and 

appreciation  

1 

2018-2019 Al Mustansiriyah 

university 
8 books of thanks and appreciation 2 

2020 Collage of science 

Baghdad university 
  1  book of thank and appreciation 3 

2014 Collage of science 

for women Baghdad 

university 

4  books of thanks and appreciation 

   

4 

2016,2018.2020 Baghdad university 4   books of thanks and 

appreciation    

5 

   6 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

2000 practical instrumental analysis of the 

first stage grades 

 

1 

 
 2 

 
 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Twelfth,       languages:  

✓ arabic       

✓  english    

✓    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

ــ االســ         محمد د.سميه محمد عباس ا.م.:   ـم ـــــــ

  1971: تاريخ الميـالد 

 متزوجه  الحالة الزوجية :

   2عـــــدد األوالد  :   

 مسلمة الديـــــــــــانة   :  

          الكيمياء:     صــالتـخـص

   استاذه جامعيه:      ه ــــــالوظيف

  2013تاريخ الحصول عليه    استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

              كليه التربيه ابن الهيثم للعلوم الصرفه:    عنوان العمل

 العمل   :          هاتف

 :          الهاتف النقال

 sumayha.m.a@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

  

 

الدرجة 

 العلمية  

 التاريخ الكــليــــة   الجامعة  

 بكالوريوس

 

 1994 الرتبيه ابن اهليثم بغداد

 1999 الرتبيه ابن اهليثم بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2007 الرتبيه ابن اهليثم بغداد

 بغداد استاذ مساعد

 

 

 

 

 

 

 

 2013 الرتبيه ابن اهليثم

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

قسم  الرتبيه ابن اهليثمكليه  

 الكيمياء

 2021-1999 بغداد

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2016-2014 الكيمياء التحليليه للمرحله االوىل الكيمياء 1

 2014-2007 الثانيهالكيمياء التحليليه للمرحله  الكيمياء 2

 2017-2016 الرابعهالكيمياء التحليليه للمرحله  الكيمياء 3

 2018-2017 الكيمياء التحليلية للمرحله الرابعه الكيمياء 4

 2019-2018 الكيمياء التحليلية للمرحله الرابعة الكيمياء 5

 2020-2019 للمرحله االوىلالكيمياء التحليلية  الكيمياء 6

 2021-2020 الكيمياء التحليلية للمرحله االوىل الكيمياء 

 2016-2015 الطرق الطيفيه الدراسات العليا 7

 Standardization method 2014-2015 الدراسات العليا 8

 2018-2017 الطرق الطيفية  الدراسات العليا 9

 Data evaluation  2018-2019 الدراسات العليا 

 Data evaluation 2019-2020 الدراسات العليا 

 Static in analytical data 2020-2021 الدراسات العليا 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

طريقه طيفيه لتقدير ايون النحاس بوساطه  1

الطريقه املباشره وغري املباشره بنقطه الغيمه 

 باستخدام احلامض االميين امليثيونني 

 2015-2014 ماجستري الكيمياء



 

 

 

 

 

 

 

التقدير الطيفي واالستخالص بنقطه  الغيمه  2

لعقاري السفوتاكزيم والسيفتازديم بشكلهما 

 النقي ومركباتهما الصيدالنيه 

 2016-2015 ماجستري الكيمياء

دراسة في التعيين الطيفي و  3
الهيدروكلوروثايوزايد للفروسيمايد في حالتهما  

 النقية ومستحضراتهما الصيدالنية 
 

 2018-2017 ماجستري

التقدير الطيفي لبعض املركبات الدوائية املضادة  5

للديدان يف صورها النقية ومستحضراتها 

 الصيدالنية

 

 

 

الدوائية املضادة للديدان يف صورها النقية 

 ومستحضراتها الصيدالنية 

 2020-2019 ماجستري

لتقدير الطيفي للمبيدين الدلتامثرين ا 6

 والسايربمثرين بصورتهما النقية والعينات البيئية

 2020-2019 ماجستري

التقدير الطيفي لدواء  الفريوسيمايد يف صيغته  7

 النقية ومستحضراته الصيدالنية

 2020-2019 ماجستري

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

املؤمتر العلمي االول كليه الرتبيه ابن  3

 اهليثم

 مشاركه ببحث كليه الرتبيه ابن اهليثم 2017

املؤمتر الدولي الثاني لكليه  4

 العلوم جامعة القادسية

 مشاركة ببحث جامعة القادسية 2019

املؤمتر الدولي االول للعلوم  5

 والتكنلوجيا 

 مشاركه ببحث جامعة تكريت 2020

املؤمتر الدولي الثاني لكلية  6

الرتبيه للعلوم الصرفة ابن 

 اهليثم 

 مشاركة ببحث جامعة بغداد 2021

املؤمتر الدولي الثاني لعلوم  7

 الفيزياء واملواد املتقدمة 

 مشاركه ببحث دبي 2020

 حضور كليه العلوم للبنات 2016 النسوي الثانياملؤمتر العلمي  8

جامعات العراق  2021-2013 ندوات علميه خمتلفه 9

 املختلفه

 حضور

     

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية الكليةداخل 

االشراف على طلبه السيمنار لطلبه املرحله 

 الرابعه

 زيارات ميدانيه لطالب التطبيق املدرسي 

االشرتاك بعضويه العديد من اللجان الدائميه 

 واملؤقته

 حضور املؤمترات والندوات العلميه 

 دكتوراهطالب ماجستري و مناقشه  دكتوراهو ماجستري رسائل مناقشه 

 تقييم رسائل ماجستري وحبوث تقييم حبوث 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا 

✓  

✓     

  

  

 و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة  ت

 2018و2013 اهليثمكليه الرتبيه ابن  كتب شكر 10 1

 2018,2019 ستنصريهاجلامعه امل كتب شكر 5 2

 2014 كليه العلوم للبنات كتب شكر 2 3

 2016,2018.2020 جامعه بغداد كتب شكر 3 4

 كتب شكر 2 5

 

   

 2016,2020 رئاسه الوزارء

 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: اشراع 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2000 االلي العملي لصفوف املرحله االوىلالتحليل  1



 

 

 

 

 

 

 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغه االم العربيه ✓

 اللغه االنكليزيه ✓
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