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 والً : المؤهالت العلمية .أ 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 

 على الدفعة( األولى) بكالوريوس

 

 1994 التربية للبنات بغداد

 2010 العلوم بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2018 العلوم بغداد

    أخرى

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2006-1999 قسم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة بغداد يكيماون عاوم 1

 2010-2006 قسم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة بغداد كيماوي 2

 2018-2010 قسم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة بغداد ()تدريسي دمدرس مساع 3

 ولحد االن 2018 قسم الكيمياء -كلية العلوم-جامعة بغداد ()تدريسي مدرس 4
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 الثاً : التدريس الجامعي .ث 

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

 الى حد االن -1999 بغداد كلية العلوم -قسم الكيمياء  1

 

 ى قمت بتدريسها.ابعاً : المقررات الدراسية التر 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997-1994 تحليل الي المرحلة الرابعةعملي   الكيمياء 

 1998-1997 فيزياوية المرحله الثانيه والثالثةعملي كيمياء  الكيمياء 1

 1998-1997 حله الثالثهعملي كيمياء اشعاعية المر الكيمياء 

 1999-1997 عملي كيمياء عضويه المرحله الثانية والثالثة الكيمياء 

 2006-2003 عملي كيمياء العضويه المرحله الثانيه والثالثة الكيمياء 

 ولحد االن 2010  حياتيةالكيمياء ال عملي الكيمياء 1

 ولحد االن 2010 الكيمياء السريريةعملي  الكيمياء 2

 ولحد االن 2012 المرحلة الثانية الكيمياء الحياتيةعملي  ةعلوم الحيا 3

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )امساً: خ 

 ةالسنــ القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1    

 

 لتي شارك فيها.العلمية ا الندواتولمؤتمرات اادساً: س 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 حضور( /) بحث / بوستر

 حضور قسم الكيمياء 2011-9-29 المواد الكيماوية الشائعة ذات االستخدام المزدوج 2

 حضور قاعة االدريسي 2011-10-10 التلوث البيئي وأثره على صحة الفرد 3

 حضور قسم الفيزياء 2011-10-11 الوقاية من االشعاع للمصادر المشعة 4

الندوة العلمية عن الملوثات البيولوجية للماء  5

 وبعض المعالجات المقترحة لها

 حضور قسم علوم الحياة 18-11-2011

 لجنة تحضيرية قسم الكيمياء 2012-4-19 دور المواد النانوية في تصنيع الخاليا الشمسية 

 بحث كليه العلوم للبنات 2013 انيالثالمؤتمر العلمي النسوي  6

 حضور كلية العلوم 2018-2015 الكليةة ندوات داخل عد 7

ت لطلبه الدراسا األولمر العلمي التخصصي المؤت 8

 .العليا

 قسم الكيمياء 2016

 

 بحثالقاء 

المؤتمر العلمي لالتجاهات العالمية في العلوم  9

 ية البحتةالكيميئية التطبيق

 بوستر جامعة دلهي-الهند 2017

 



 

  .الخرى اابعا : األنشطة العلمية س 

 خارج الكلية داخل الكلية

 138واللغة العربية  164التربوي  التأهيلدورتي  2013- 2010في العمادة  ITعضو ارتباط قسم الكيمياء مع وحدة ال 

 2012في مركز التطوير والتعليم المستمر 

 2013- 2011 عضو لجنة جرد مخازن قسم الكيمياء

 

ومخاطر زرق االبر في  األولية اإلسعافاتورشة 

مركز بحوث التقنيات االحيائية جامعة النهرين 

2017 

-2012 في يوم الجامعة في الجزء الخاص بالكيمياء الحياتية مشاركاتعدة 

2013  

 عدة دورات وورش عمل

  MSDS2011  البطاقة التعريفية  عضو لجنة اعداد

  2012-2011عضو في اللجنة االمتحانية لعام 

  2013البايولوجية للمناطق الحارة  األبحاثدورة التحليالت المختبرية في وحدة 

  2013ا المعلومات حاسوب وتكنولوجيللشهادة العراقية لمهارت ال التأهيلدورة 

  2018-2017عضو لجنه مباشره الطلبة والغيابات 

  2017عايير المختبر الوطني الجيد ورشة تطبيق م

  2018 البايولوجية للمناطق الحارة األبحاثدورة تقنية االليزا في وحدة 

  عدة دورات وورش عمل

  ولحد االن 2018 واألداءن الجودة عضو في لجنة ضما

 

 .امنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم ث 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Electrophoresis Profile of Total Peroxidases in Saliva and 

Sera of Patients with Different Oral Tumors. 

Oriental Journal of 

yChemistr 

2014 

2 Evaluation of protein level’s changes in saliva and sera of 

Oral Squamous Cell Carcinoma patients 

 

Baghdad Science 

 Journal 

2014 

3 Proteins Level in Sera and Saliva of Type2 Diabetic Iraqi 

Patients with and Without Proliferative Diabetic Retinopathy 

 

Oriental Journal of 

yChemistr 

2017 

 

 اسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .ت 

     قابة الكيمياء العراقيةعضو ن ✓

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كاشراً: ع 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2013-2012 العميد \كلية العلوم \جامعة بغداد 3 1

 2018و 2016 بغدادة ئيس جامعر 2 2

 2018 الجامعةرئيس  مساعد 1 

3    
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 .أو المترجمة لكتب المؤلفةاادى عشر :ح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ت .اــعشر :اللغاني ث 

 العربية ✓

            اللغة االنجليزية  ✓

       

   

 

 

 


