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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 

 1991 العلوم بغداد

 1999 العلوم بغداد الماجستير 

 ه الدكتورا

 

 2014 العلوم بغداد

 أخرى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي 

 لى ا -من  الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(   الجهة ت

 1996-1991 بغداد كلية الهندسة/النووي/المرحلة الثالثة  1

 1996-1991 بغداد علوم بنات/كيمياء/مرحلة الرابعة 2

المرحلة /قسم الكيمياء –كلية العلوم  3

 الرابعة 

 1996-1991 بغداد

لمرحلة قسم الكيمياء/ا –كلية العلوم   4

 االولى والثانية  

 2008-1999 بغداد

قسم الكيمياء/المرحلة  –كلية العلوم  5

 الرابعة 

 2009-2008 بغداد

لمرحلة قسم الكيمياء/ا –كلية العلوم   6

 والثالثة  الثانية

 2014  -2010 بغداد

قسم   –الكيمياء الصناعية  7

 لمرحلة الثالثة الكيمياء/ا
 2015-2014 بغداد

قسم الكيمياء/المرحلة   كيمياء الكم 8

 الرابعة 

 ولحد االن  -2015 بغداد

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 1996-1991 قسم الكيمياء/كلية العلوم  معاون كيمياوي  1

 2003-1999 قسم الكيمياء/كلية العلوم  مدرس مساعد  2

 2004 قسم الكيمياء/كلية العلوم  مدرس  3

 2015-6-4 قسم الكيمياء/كلية العلوم  استاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 عاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. راب

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 1996-1991 مختبر الكيميا ء االشعاعية  الكيمياء  1

, لغة البيسك ولغة فورتان )مختبر البرمجة( الكيمياء   2

  مختبر الفيزياوية

2002-2003 

, مختبر الفيجوال بيسك المرحلة االولى الكيمياء  3

 فيزياوية ال

2007-2008 

, مختبر الكيمياء  مختبر الكيميا ء االشعاعية  الكيمياء  4

 الفيزياوية 

2008-  2009 

 مختبر الكيمياء الفيزياوية   الكيمياء  5

 )طالبة دكتوراه( 

2010-  2014 

 2015-2014 الكيمياء الصناعية/المرحلة الثالثة  الكيمياء  6

 ولحد االن  -2015 كيمياء الكم/المرحلة الرابعة الكيمياء  7

 2019-2017 الدراسات العليا/ماجستير/كيمياء تلوث البيئة  الكيمياء  8

التشخيص الطيفي    /دكتوراهالدراسات العليا/ الكيمياء  9

 وفق ميكانيك الكم   

2019 ,2021 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً: 

 ــة السن م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

 حركيات ازالة الملوثات من  1

التربة العراقية باستخدام المواد  

 النانوية. 

 2017/ 2016 قسم الكيمياء

2    

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

 لطبي الثاني المؤتمر العلمي ا 1

 

26-

27 /10/2011 

 مشاركة بحث  جامعة القادسية/كلية الطب 

مهرجان السيادة العلمي السادس  2

لالبداعات واالبتكارات العلمية  

  الشبابية

 

قاعات وزراة الشباب / 5/2012/ 10-12

 المدينة الرياضية 

 حضور 

مشاكل طلبة الدراسات العليا  3

داخل وخارج العراق /المؤتمر 

الخامس/ منظمة مؤتمر العلمي 

 النخب والكفاءات العراقية

قاعة كلية التربية  2012/ 3/ 3

 الرياضية 

 حضور 

 ندوة صناعة زيوت المحركات  4

 

وزارة النفط/ مركز  2012/ 6/ 5

 البحث والتطوير النفطي 

 حضور 

 المؤتمر العلمي  5

 المرأة والعلوم في العراق

جامعة بغداد/كلية العلوم   2013/ 26-8/3

 للبنات 

 ضور ح

 CRDF  ورشة عمل/ منظمة 6

global 

 

فندق عشتار شيراتون/   6/2012/ 24-28

 بغداد 

 مشاركة 

المؤتمر الدولي االول للعلوم  7

 البايولوجية 

جامعة بغداد/كلية العلوم   2015/ 10/ 7-8

 للبنات 

 مشاركة 

دورة تدريبية )مهارات كتابة  8

السيرة الذاتية واسرار المقابلة 

 الوظيفية( 

جامعة بغداد/كلية العلوم/  10/2015/ 17

 قسم الكيمياء 

 حضور 

المؤتمر العلمي النسوي الثالث  9

بعنوان )المرأة والعلوم في  

 العراق(

جامعة بغداد/كلية العلوم   2016/ 12/ 7-8

 للبنات 

 مشاركة 

جامعة بغداد/كلية العلوم/  2017 التلوث البيئ  ندوة 10

 قسم الكيمياء 

 مشاركة 

-17  دورة تقنية االليزا  11

18 /10/2017 

جامعة بغداد/كلية  

 علوم الحياة العلوم/ 

 مشاركة 

المؤتمر العلمي الدولي  االول   12

 جامعة القادسية/كلية العلوم /

19-

20 /10/2017 

 مشاركة  جامعة القادسية 

ورشة العمل)االسعافات االولية  13

 ومخاطر زرق االبر( 

20-

21 /12/2017 

مركز بحوث التقنيات 

 النهرين  االحيائية/جامعة

 مشاركة 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الدولي   

الثاني/جامعة القادسية/كلية  

 العلوم 

 مشاركة  جامعة القادسية  2019

 Ibn Al-Haitham International 

Conference for Pure and Applied 

Sciences (IHICPS) 

 مشاركة  ابن الهيثم /كلية التربية  2020

  

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 اللجان االمتحانية:

/ الدراسات   2000-1999العام الدراسي   .1

 االولية 

/ الدراسات   2003-2002العام الدراسي   .2

 االولية

/ الدراسات   2005-2004العام الدراسي   .3

 االولية

/ الدراسات   2007-2006العام الدراسي   .4

 االولية.

/ الدراسات   2015-2014العام الدراسي   .5

االولية.)ولحنة امتحانيـة للنـازحين بـنفس 

 السنة(

.لجنـــــة صـــــيانة الحاســـــبات واالجهـــــزة 6

 .22/4/2007االلكترونية.

 2016-2015 الكيمياوية . لجنة جرد المواد 7

. لجنة جمعية الكيمياء في خدمة المجتمــ   8

 ولحد االن. 2014منذ 

ــاري  9 ــة مش ــة مناقش ــام . لجن ــوث للع البح

2015/2016. 

ــي 10 ــام الدراســـ ــة للعـــ ــة امتحانيـــ . لجنـــ

2016/2017. 

 .2016/2017لجنة جرد المواد الكيمياوية. 11

 .2017/2018. لجنة اعتمادية القسم 12

 .2018/2019. لجنة اعتمادية القسم 13

 .2018/2019. لجنة تدقيق البيانات 14

 

 

 

 

 .  أو تطوير التعليمص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخص



 

 

 

 

 

 

 

 السنة  النشر  محل أسم البحث  ت 

1 A comprehensive study of Iraq  

cement by NGS,NAA and 

WDXRF. 

  

Iraqi j. of chem 2001, V(1) 

,No (4),p 

1059-1068. 

2 
Vibration frequencies and IR 

absorption intensities of 

Acenaphthylene and itsradical 

cation and anion. 

 

Iraqi j. of chem 2003, V. 43 

no.3 p 98-117 

3 Effect charge on frequencies 

and IR    A sorption intensities 

of Biphenylene and its radical 

cation and anion by using 

MINDO/3 forces program. 

National 

Journal of 

chemistry 

2003,V. 

10,203-

222. 

 

4 Kinetics decomposition of the 

substituted Benzendiazonium 

salts in HCL solution.  

National 

Journal of 

chemistry 

2007,V. 

5,195-205. 

5 Corrosion inhibition of zinc in 

Hydrochloric acid medium 

using urea  inhibition. 

J. Al-Nahrain 

University 

2007, V. 10 

(2) 

6 

 

A comparative Adsorption 

Study For Fe in Ferrosam and 

Hemavit Drugs On Iraqi 

Bentonite Clay 

AL-Qadisiya 

Medical 

Journal 

Vol.11 No.19 

, 190-197, 

2015 
7 Environmental assessment of 

polycyclic aromatic 

hydrocarbon concentrations in 

atmospheric air at Daura 

refinery 

 

Iraqi J. of 

Science 

2014, Vol 55, 

No.3A, 

pp:932-942 

8 Environmental Assessment of 

Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbon Concentrations in 

Air at Thermal South Power 

Station of Baghdad 

Iraqi Journal of 

Chemical and 

Petroleum 

Engineering 

 

Vol.15 No.3 

(September 

2014) 19-26 

9 Environmental assessment of 

polycyclic aromatic 

hydrocarbons concentrations in 

atmosphere air at Daura power 

plant in Baghdad city   

 

 

Iraqi Journal of 

Biotechnology 

 

2015, Vol. 14, 

No. 2 , 403-

414 10 Statistical analysis of polycyclic 

aromatic hydrocarbons 

concentrations at Baghdad city 

AL-Qadisiyah 

Journal of pure 

Science 

Vol.23 No.1, 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

11 DETERMINATION OF 

POLYCYCLIC AROMATIC 

HYDROCARBONS IN SOIL 

AT AL-NAHRAWAN BRICKS 

FACTORY 

Pak. J. 

Biotechnol.  

 

V. 15 (2) 445-

450 (2018) 

 

12 Environmental spatial analysis 

for PAH in the air at Baghdad 

city 

وقائع  مؤتمر علوم  

 بنات الثالث 
2016 

13 Environmental Assessment of 

Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbon 

Concentrations in soil at AL - 

zubaidiya Thermal Power 

Plant. 

2nd 

International 

Science 

Conference 

IOP Conf. 

Series: 

Journal of 

Physics: 

Conf. Series 

1294 (2019) 

14 Study of Corrosion Inhibition 

for Mild Steel in 

Hydrochloric Acid Solution by 

a new furan derivative 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 

1879 (2021) 

022061 

 

 

 

 

 

 

 ً  و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا

الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أو ت 

 التقدير

 السنة  الجهة المانحة 

 2001 عمادة كلية العلوم  متحانية ال في اللجنة ا المشاركة  1



 

 

 

 

 

 

 

 1239ج/16   عمادة كلية العلوم  المشاركة في احتفاالت القسم 2

21/5 /2002 

 2003 عمادة كلية العلوم  متحانية الفي اللجنة ا ةالمشارك 3 

 2006 عمادة كلية العلوم  متحانية ال في اللجنة ا المشاركة 4

 2007/ 30/10 عمادة كلية العلوم  متحانية ال في اللجنة ا المشاركة 5

المشاركة في تنظيم المعرض العلمي   6

 قسم الكيمياء/بمناسبة يوم الجامعة /
في   178ك / رئاسة القسم

29 /4 /2008 

في   4029ب/ 16 عمادة كلية العلوم  المشاركة في فعاليات مهرجان السيادة  7

7 /6 /2012 

      CRDF   منظمة شهادة اإلنجازللمشاركة في ورشة عمل  8

global المريكية ا 

 

24-28/6/2012 

في  230/د/7/ 6 رئاسة الجامعة  تقديرا وتثمينا للجهود العلمية المخلصة 9

4 /4 /2013 

نة خاصة من العميد لنيل لقب االستاذ تهئ  10

 المساعد 
 2015/ 6/ 10 عمادة كلية العلوم 

 أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى  شكر على االستجابة  11

 )مستشار الوزير( 
 2015/ 26/7في  286

شكر وتقدير للمشاركة في الورشة   12

التدريبية )فن كتابة السيرة الذاتية  

 ( المقابلة الوظيفية واسرار

 11/2015/ 17 ئاسة القسمر

شكر وتقدير للمشاركة في حفل تخرج   13

 ( 58طلبة جامعة بغداد الدورة )
في   515ك/ رئاسة القسم

21 /12/2015 

شكر وتقدير لحضور حلقات الموسم   14

 الثقافي 
في   850ك/ رئاسة القسم

16 /3 /2016 

شكر وتقدير للمشاركة في الورشة   15

م ادراة التدريبية )مفاهيم واساسيات نظا

 (  ISO9001الجودة

 2016/ 4/ 12 رئاسة القسم

في اللجنة   لمشاركةلشكر وتقدير  16

 االمتحانية 
في   3555ج/ 16 عمادة كلية العلوم 

28 /4 /2016 

 د. مظهر صادق سب  التميمي شكر وتقدير  17

 ر مدير عام /هيأة البحث والتطوي
في   39720م ق/ 

7 /8 /2016 



 

 

 

 

 

 

 

  في اللجنة لمشاركةل شكر وتقدير 18

 االمتحانية 
 10002ب/ 16 عمادة كلية العلوم 

28 /12/2017 

 

 

 


