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ثانيا : المؤهالت العلمية  

تاريخ الحصول الجهة المانحة للشهادة 
على الشهادة القسم الكلية الجامعة

الشهادة

1999/6/30 الكيمياء العلوم بغداد البكالوريوس
2002/6/19 الكيمياء العلوم بغداد الماجستير
2010/5/13 الكيمياء العلوم بغداد الدكتوراه



ثالثا : التدرج الوظيفي

الفترة / من - الى الجهة الوظيفة  ت

2018/2/8- ومستمر جامعة بغداد مدير مركز بحوث السوق وحماية 
المستهلك 1

-2003 جامعة بغداد /كلية العلوم /قسم 
الكيمياء تدريسي 2

2016/9/1-2016/7/1 جامعة بغداد /كلية العلوم
مدير شعبة الدراسات والتخطيط 
والمتابعة حسب االمر االداري 
ب5515/16 في 2016/7/19

3

2016/9/1-2016/1/19 جامعة بغداد /كلية العلوم

مدير وحدة المتابعة في شعبة 
الدراسات والتخطيط والمتابعة ومدير 
وحدة المتابعة  حسب االمر االداري م 

ش/3797 في 2016/5/10 واالمر 
االداري م ش/726 في 2017/1/26

4

رابعا : الجامعات التي درّس فيها 

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

2003- مستمر بغداد العلوم 1

2016-2015 النهرين العلوم 2

2017-2016 النهرين العلوم 3



خامسا: براءة االختراع 
سنة القبول أسم البراءة ت

2017 طريقة جديدة لتقدير عقار الميثامفيتامين(الكرستال) باستخدام تقنية الطبعة 
الجزيئية البوليمرية باالعتماد على مجاميع وظيفية جديدة

1

2019 طريقة جديدة لتقدير كمية عقار المفيتامين (المخدرات) باستخدام تقنية 

الطبعة الجزيئية البولميرية باالعتماد على مجاميع وظيفية مختلفة

2

2020 تحسين مواصفات الزيوت العراقية نوع stock40 /stock60باستخدام 

بوليمرات قواعد شف

3

2021 طريقة جديدة لتقدير كميات ضئيلة لعقار (الكوكايين) باالعتماد على 
تقنية الطبعة الجزيئية البولميرية باستخدام مجاميع وظيفية مختلفة

4

2021 تحضير وتشخيص مركب جديد لـ االوكسازبين واستعماله كمبيدات 
حشرية ضد الجراد الصحراوي

5

2021 تاثير استعمال كريمات البمبر في عالج الجروح والحروق 6



سادسا: عضوية الهيئات العلمية واللجان المحلية .

عضو تحرير في نشرة صوت المستهلك -1

عضو تحرير في المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك -2

عضوهيأة تحرير مجلة التجارة العراقية -3

عضو مجلس القسم في قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة بغداد -4

مشرف على طلبة دراسات عليا داخل وخارج العراق.   -5

عضو في لجان مناقشة اطاريح ورسائل (الدكتوراه والماجستير)في عديد من الجامعات. -6

عضو مقييم لعديد من البحوث العلمية داخل وخارج العراق. -7

عضو لجنة امتحانية . -8

عضو لجان امتحان الشامل للدكتوراه. -9

عضولجان التدريب الصيفي . -10

عضولجان مناقشة خطة بحث طلبة الماجستير والدكتوراه. -11

عضو لجان تخرج الطلبة. -12

عضو لجان استالل اطاريح ورسائل طلبة الماجستير والدكتوراه. -13

سابعا : التدريس الجامعي .

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

2002/9/17- لحد االن 1                        العلوم                  بغداد



ثامنا : النشاطات واالنجازات العلمية     

التفاصيل عنوان النشاط  ت
عضو هيئة تحريرمجلة العراقية لبحوث السوق وحماية 

المستهلك/ جامعة بغداد عضو هيئة تحريرمجلة عراقية 1

عضو هيئة استشاري في المجلة العراقية للبحوث الصناعية/ 
وزارة الصناعة والمعادن عضو هيئة استشاري مجلة عراقية 2

عضوهيأة تحرير مجلة التجارة العراقية عضوهيأة تحرير في مجلة عراقية 3

حاصل على الجائزة الذهبية في المؤتمر االول للبحوث 
التطبيقية وبراءات االختراع الجائزة الذهبية 4

حاصل على الوسام الذهبي في المؤتمر االول للبحوث التطبيقية 
وبراءات االختراع الوسام الذهبي 5

حاصل على درع المشاركة من جامعة كاشان/ الجمهورية 
االسالمية االيرانية درع المشاركة 6

حاصل على الوسام الذهبي في معرض براءات االختراع 
والنماذج الصناعية/ وزارة الصناعة الوسام الذهبي 7

الحصول على درع االبداع والتميز من فريق الحقن الجرياني درع التميز واالبداع 8
حاصل على درع حماية المستهلك في المؤتمر الوطني السابع 

لبحوث السوق وحماية المستهلك /جامعة بغداد درع حماية المستهلك 9

حاصل على درع االبداع والتميز من شركة يونيليفر العالمية درع االبداع والتميز 10
حاصل على درع المؤتمر الدولي للكيمياء/جامعة البصرة  درع المؤتمرالدولي 11

حاصل على درع االبداع والتميز في المؤتمر االول للبحوث 
التطبيقية وبراءات االختراع درع االبداع والتميز 12

حاصل على درع االبداع واالبتكار من الجهاز المركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية/ وزارة التخطيط درع االبداع واالبتكار 13

عضو استشاري علمي في مركز الطراز للبحوث النسيجية 
والجلدية/وزارة الصناعة والمعادن استشاري علمي  14

عضو في المجلس التنسيقي لخدمة المجتمع مع وزارات الدولة 
والجامعات عضو لجنة وزارية 15

اقامة مؤتمر وطني بالتعاون مع المديرية العامة للتنمية 
الصناعية / وزارة الصناعة والمعادن

المشرف العام على اقامة المؤتمر 
الوطني السابع لبحوث السوق وحماية 

المستهلك
16

ترشيح لالجازات الدراسية عضو لجنة االجازات الدراسية في  17



جامعة بغداد

تطوير ومتابعة الجوانب االكاديمية والعلمية والبحثية عضو مجلس ادارة تخصص العلوم 
الطبيعية والزراعية في جامعة بغداد 18

المشرف العام على الندوة الموسومة (تعظيم موارد الدولة 
واالستثمار سبيال للتنمية المستدامة)

التعاون مع االمانة العامة لمجلس 
الوزراء 19

اتفاقية علمية واكاديمية
التنسيق على توقيع االتفاقية العلمية 
بين جامعة بغداد و جامعة الشرق 

االوسط التركية عام 2010
20

اعداد الرؤيا المستقبلية لضمان حماية المستهلك
عضو في لجنة اعداد وصياغة وثيقة 
استراتيجية جهاز التقييس والسيطرة 

النوعية/وزارة التخطيط
21

عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصناعات االنشائية/ وزارة 
الصناعةوالمعادن

عضو مجلس ادارة الشركة في وزارة 
الصناعة والمعادن 22

البحث الموسوم (مضار الدايوكسينات على االنسان والبيئة)
انجاز بحث تطبيقي مع الشركة العامة 

للصناعات االنشائية/ وزارة 
الصناعةوالمعادن

23

البحث الموسوم (دراسة وتقييم المخلفات المصاحبة لعملية 
الدباغة وطرق معالجة البعض منها)

انجاز بحث تطبيقي مع هيأة البحث 
والتطوير الصناعي/ وزارة الصناعة 

والمعادن
24

البحث الموسوم (تقييم اثر السياسة التسويقية في شركة 
الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات)

انجازبحث تطبيقي مع شركة الفرات 
العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات/ 

وزارة الصناعة
25

اعداد دراسة فنية بخصوص موضوع اعتمادية فحوصات 
ونوعية االنابيب البالستيكية

عضو في اعداد دراسة فنية في الشركة 
العامة للصناعات االنشائية/ وزارة 

الصناعةوالمعادن
26

حصول اربعة كليات منها العلوم والعلوم للبنات والعلوم 
الهندسة الزراعية وابن الهيثم للتربية والعلوم الصرفة على 
الكمامات الطبية الوقائية من خالل التعاون مع الصناعات 

الجلدية والنسيجية/وزارة الصناعة

الدعم اللوجستي في حصول بعض 
الكليات التابعة لجامعة بغداد على 

الكمامات الطبية الوقائية من االمراض
27

توزيع فولدرات توعوية  حول فايروس كورونا الى تشكيالت 
جامعة بغداد من خالل التعاون مع الرقابة الصحية/وزارة 

الصحة

الدعم اللوجستي في توزيع فولدرات 
توعوية حول فايروس كورونا 28

ضمن الفريق الوزاري في مستشارية االمن القومي وممثل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عضو كتابة االستراتيجية الوطنية 
لمكافحة المخدرات في العراق 29

ضمن الفريق الوزاري في مستشارية االمن القومي وممثل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عضو اعداد السياسة الوطنية لالمن 
الصناعي في العراق 30



تاسعا: اليات التعاون

التفاصيل عنوان االلية ت

اتفاقية علمية واكاديمية
التنسيق على توقيع الية التعاون 
العلمي بين جامعة بغداد و جامعة 
الشرق االوسط التركية عام 2010

1

انجاز بحث تطبيقي والموسوم (تحضير بوليمر الطبعة الجزيئية 
 GC/MS لالستخالص بالطور الصلب وتقدير الميثامفتامين

في االدرار)

الية التعاون مع  وزارة الصحة والبيئة 
في مجال المخدرات  2

 اقامة الندومة الموسومة(الوضع المالي الراهن في العراق 
ومستقبل االتفاقيةالعراقية_الصينية)

الية تعاون مع كلية اقتصاديات االعمال 
/جامعة النهرين 3

لجان مشتركة في انعقاد الموتمر الية تعاون مع هيأة البحث والتطوير 
الصناعي/ وزارة الصناعة والمعادن 4

ابرام عقد لطالب دكتوراه الموسومة
(تحضير ودراسة اغشية بوليمرية لتعيين االدوية 

المضادة للبكتريا وتقديرها في المستحضرات 
الصيدالنية باالعتماد على طريقة االقطاب االنتقائية 

البوليمرية)

الية تعاون مع شركة العامة لصناعة 
االدوية والمستلزمات الطبية/سامراء/ 

وزارة الصناعة والمعادن
5

عاشرا : عدد كتب الشكر والتقدير من خارج وزارة التعليم العالي

1- كتاب شكر وتقدير من وزير الصحة (1).

2- كتاب شكر وتقدير من وزير الشباب والرياضة (1).

3-كتاب شكر وتقدير من وكيل وزير الزراعة (1)

4-كتاب شكر وتقدير من مدير عام الشركة العامة للصناعات االنشائية/ وزارة 
الصناعةوالمعادن (3).

5-كتاب شكر وتقدير من مدير عام شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات/ وزارة 
الصناعة (2).

6-كتاب شكر وتقدير من مدير عام دائرة الطب العدلي/ وزارة الصحة (1).

7-كتاب شكر وتقدير من رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ وزارة االتخطيط 
.(1)



احدى عشر : احصائيات و بيانات 

التفصيل المعلومات و البيانات ت

العليا االولية
3 3

عدد المواد الدراسية التي قام بتدريسها في الدراسات األولية 
و العليا 1

دبلوم دكتوراه ماجستير

---- 5 10
عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها 2

دبلوم دكتوراه ماجستير
---- 20 30

عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها 3
دبلوم دكتوراه ماجستير
----- 5 8

عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا 4

خارج العراق داخل العراق

---- 17
عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق 5

خارج العراق7 داخل العراق
1 30

عدد الورش و الندوات و الحلقات التي شارك فيها داخل و 
خارج العراق 6

خارج العراق داخل العراق

22 15
عدد البحوث المنشورة في مجالت و مؤتمرات داخل و خارج 

العراق 7

خارج العراق داخل العراق
8 54

عدد البحوث التي قوّمها علميا داخل و خارج العراق 8

خارج العراق داخل العراق

1 15
عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 9

خارج العراق داخل العراق
1 9

عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 10

2 عقود استشارية بحثية
5 ندوات و ورش عمل

----- عقود تنفيذ مهمة
----- دورات تعليم مستمر

2 نشاطات الصفية 
---- نشاطات اعالمية

اليات تعاون
وتقييم براءات اختراع آخرى

أعداد المساهمات  
في

خدمة المجتمع
11



االمتحان التنافسي االمتحان الشامل
1 7

عدد لجان االمتحان الشامل و االمتحان التنافسي للقبول في 
الدراسات العليا 12

آخرى عميد 
كلية

رئيس 
جامعة

وزير

8 30 12 5
عدد كتب الشكر و التقدير 13

اثنا عشر: اللغات.

1- عربي

2- اللغة اإلنجليزية

3- تركي

4- كردي


