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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 .ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

  

 

 

الدرجة 

 العلمية

 التاريخ الكليـــة  الجامعة
 بكالوريوس

 

 1994\6\30 العلوم جامعة بغداد

 1999\8\11 = = الماجستير

 هالدكتورا

 

= = 25/12/2012  

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

قسم \كلية العلوم مدرس مساعد 1

 الكيمياء

2000- 2003 

 2013-2003 = مدرس 2

 ولحد االن -2013 = استاذ مساعد 3

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعي .ثالثاً : التدريس  

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

 2018-2000 بغداد العلوم 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005_2000 مختبرالتحليل االلي للمرحلة الرابعة  الكيمياء 1

 2010-2000 للمرحلة االولىمختبر التحليلية   = 2

 2003-2001 مختبر التحليلية للمرحلة الثانية = 3

   2007-2006و2004 التحليلية والتحليل االلي للمرحلة االولى التقانة االحيائية 4

 2007-2006 الكيمياء للمرحلة االولى  الفلك 5

 مختبر التحليلية للمرحلة الثانية الكيمياء 6

 مرحلة االولىمختبر التحليلية لل

2008-2012 

تفرغ جزئي لنيل 

 شهادة الدكتوراه

الكيمياء التحليلية النظري) طرق الفصل  الكيمياء 7

 المرحلة الثانية الكيميائي(/

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

الكيمياء التحليلية المتقدمة)طلبة  قسم علوم الحياة 8 

 (/فرع البيئةالماجستير

التحليل االلي المتقدم)طلبة الدكتوراه/فرع 

 البيئة(

2015-2016 

2016-2017 

 2017-2016 التحليل االلي )النظري( / المرحلة الرابعة الكيمياء 9

النظري/المرحلة الثانية الكيمياء التحليلية  الكيمياء 10

 )الفصل الدراسي االول(

 

2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

التحليل االلي المتقدم/  الدراسات  الكيمياء 11

 العليا)الماجستير( الفصل الدراسي االول

2017-2018 

 الفصل الدراسي الثاني/الدراسات العليا الكيمياء 12

 ماجستير

 دكتوراه

ولغاية  2015 من

2018 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Flow-injection 

spectrophotometric analysis for 

determination of vancomycin 

hydrochloride and doxycycline 

hyclate 

 2015 الكيمياء

2  spectrophotometric 

determination of  Famotidine 

and Ranitidine hydrochloride  in 

pharmaceutical formulations  

using different flow injection 

systems   

 2017 الكيمياء

3 Using reverse high performance 

liquid chromatography (RP-HPLC) 

For determination of herbicide of 

pyroxulam residue in Iraqi wheat 

plant and field soil 

ووفق الية تعاون مع وزارة الزراعة/ هيئة  الكيمياء

 وقاية المزروعات

2018 

4 Spectrophotometric stopped flow 

system for determination of 

Quercetin dehydrate using some 

chromogenic reagents 

 2018 الكيمياء

 

 شارك فيها.التي العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(



 

 

 

 

 

 

 

كلية العلوم للبنات/ جامعة  2015   نيالمشاركة في المؤتمر النسوي الثا 1

 بغداد

     مشاركة

 Determination of  

Doxycycline Hyclate by 

Batch and Reverse Flow 

Injection Analysis Based 

on the Oxidative Coupling 

Reaction with 3-Methyl-

2-benzothiazolinone 

Hydrazone hydrochloride 

(MBTH) 

العلمي الدولي الثالث  رالمؤتم 2

 للتخصصات  الصحية والطبية

 مشاركة الجامعة التقنية الوسطى 2016

Reverse flow injection 

spectrophotometric 

determination of phenolic 

drugs in pharmaceutical 

preparations using 

diazotized 

metoclopramide 

hydrochloride 

المؤتمر العلمي االول  لطلبة  3

  الدراسات العليا

/ كلية العلوم / جامعة  5-6/10/2016

 بغداد

 مشاركة بحث

determination of 

famotidine in 

pharmaceutical 

preparations by flow 

injection 

spectrophotometric 

method and using organic 

reagent (Pyro catechol) 

   المشاركة في المؤتمر النسوي الثالث 4

 

 

 

 

(7-8/12/2016) 

 

 

 

 

 

كلية العلوم للبنات/ جامعة 

 بغداد

 

 

 

 مشاركة بحث

flow injection  analysis  

determination of 

famotidine and ranitidine 

in pharmaceutical samples 

by the coupling reaction 

with diazotized organic 

reagent ortho-nitro aniline 

5 

3
rd

 International Scientific 

Conference of Medical and 

Health specialties 

 مشاركة بحث الجامعة التقنية الوسطى 3/2016

6 First International Scientific 

Conference 
 مشاركة بحثين جامعة القادسية/كلية العلوم 19-20/11/2017

 مشاركة بحث كلية العلوم-جامعة النهرين 22/11/2017-21 المؤتمر العلمي الدولي االول 7

8- 
4

th
  International Scientific 

Conference of Medical and 

Health specialties 

7-8/3/2018 
بحث وزارة التعليم العالي وال

 العلمي/الجامعة التقنية الوسطى
 مشاركة بحث

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 كة في عدد من لجان مناقشة طلبة الدراسات العلياارالمش

 

المشلركة في عدد من لجان مناقشة طلبة الدراسات 

 ومناقشة خطة البحث لطلبة الدراسات العليا العليا

البحث لطلبة  المشاركة في عدد من لجان اقرارخطط 

 الدراسات العليا

ولجان االمتحان الشامل ولجان مقابلة المتقدمين 

 للدراسات العليا

تقييم البحوث المقدمة للترقية لمنتسبين في 

 الجامعات االخرى

كة في عدد من لجان استالل رسائل واطاريح طلبة ارالمش

 الدراسات العليا

تقييم البحوث المقدمة للنشر في المجالت العلمية 

 المختلفة

الدائمية  المشاركة في عدد من لجان القسم المختلفة

 والمؤقتة

 

 

 

 

أو تطوير لتخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال ا 

  التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Spectrophotometric  determination of TetracaineHCl 

in pharmaceutical preparation via oxidative coupling 

reaction  with phenothiazine &ferric nitrate 

 مجلةبغدادللعلوم \ام سلمة

 العلوم للبناتكلية 

2002 

2 Spectrophotometric  determination of 

MetoclopramideeHCl in pharmaceutical dosage via 

oxidative coupling reaction  with catechole&ferric 

nitrate 

 \ام سلمة

كلية العلوم   مجلةبغدادللعلوم

 للبنات

 

2002 



 

 

 

 

 

 

 

تي بايرين في المحلول المائي امينو ان 4التحليل بالحقن الجرياني ل  3

-من خالل االزدواج التاكسدي مع االنيلين وفيري سيانيد البوتاسيوم

 التطبيق على النماذج الحيوية

 2001 المجلة العراقية للعلوم

امينو انتي بايرين في المحلول المائي  4التحليل بالحقن الجرياني ل  4

التطبيق على الدم -تامينواسيتوفينون المؤزو -2عن طريق اقترانه مع

 واالدرار

 2001 المجلة القطرية للكيمياء

5 Molecular spectrophotometric method for the 

determination of paracetamol in pharmaceutical 

preparations 

 

 2008 مجلة جامعة النهرين للعلوم

6 Nitroso-R-salt as a sensitive spectrophotometric 

reagent for the determination of paracetamol in 

pharmaceutical preparations 

 

 مجلة بغداد للعلوم

 كلية العلوم للبنات

2009 

7 Spectrophotometric determination of metoclopramide 

hydrochloride  in tablets by diazotization and 

coupling reaction with phenol 

 

 2009 ية للعلومالمجلة العراق

8 Flow injection- Spectrophotometric Determination of 

Phenylephrine hydrochloride and Amoxicillin 

trihydrate in Pharmaceutical preparations 

 

 2012 مجلة جامعة النهرين للعلوم

9 Flow injection- Spectrophotometric determination of 

salbutamol sulphate and pyridoxine hydrochloride 

Using 

2,4-Dinitrophenylhydrazine 

 2013 المجلة العراقية للعلوم

10 Batch and flow- injection spectrophotometric 

determination of Methyldopa using Metoclopramide 

as diazotized chromogenic reagent 

وم المجلة العراقية القطرية لعل

 الكيمياء

2013 

11 Spectrophotometric determination of phenylephrine 

hydrochloride and Salbutamol sulphate  in 

pharmaceutical preparations using diazotized 

Metoclopramide hydrochloride 

 

 مجلة بغداد للعلوم

 كلية العلوم للبنات

2014 

12 Spectrophotometric determination of 

Chloramphenicol  in pharmaceutical preparations 

 2014 المجلة العراقية القطرية للكيمياء

13  Batch and flow-injection spectrophotometric 

determination of vancomycin hydrochloride in 

pharmaceutical preparations using O-nitroaniline as 

diazotized chromogenic reagent 

 

 

 2015 المجلة العراقية للعلوم



 

 

 

 

 

 

 

14 Batch and flow-injection spectrophotometric 

determination of vancomycin hydrochloride in 

pharmaceutical preparations using diazotized 

procaine penicillin 

 

 

 

ACAIJ,  ISSN : 0974-

7419 

Analytical chemistry an 

indian journal 

2015 

15 Reverse Flow Injection determination of 

Phenylephrine Hydrochloride Using a Solid-phase 

Reaction 

Wulfenia Journal 2015 

16 Determination of Doxycycline Hyclate by Batch and 

Reverse Flow Injection Analysis Based on the 

Oxidative Coupling Reaction with 3-Methyl-2-

benzothiazolinone Hydrazone hydrochloride 

(MBTH) 

 2016 مجلة بغداد للعلوم

17 Determination of famotidine in pharmaceutical 

preparations by flow injection spectrophotometric 

method and using specific organic 

reagent(Pyrocatechol) 

 

Der Pharma Chemica 2016 

18 A New Chromogenic Reagent for Determination of 

Copper (II) in water samples Using Flow injection-

Technique 

 2016 المجلة العراقية للعلوم

19 Normal Flow and Stopped Flow Injection 

Spectrophotometric Determination of Quercetin 

Dihydrate Dietary Supplements 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) 

Volume 6 Issue 12, 

Desember 2017 

2017 

20 Residual Determination of (Pyroxsulam 4.5%OD) in 

Iraqi Wheat and Field Soil Using QuEChERS /HPLC 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) 

Volume 6 Issue 10, 

October 2017 

2017 

21 Evaluate the Effectiveness of the Weed Herbicide 

Pallas45 OD for Two Varieties of Wheat Iraqi and 

Associated Weed and its Impact on the Yield 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) Volume 7 Issue 

4, April 2018 

 

2018 

22 Stopped-Flow Injection and Spectrophotometric 

Methods of Quercetin Dihydrate Determination by 

Using Two Reagents (2,4-Dichloroaniline and p 

Aminoacetophenone) 

Asian Journal of 

Chemistry; Vol. 30, No. 

8 (2018), 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

23 FIA– Spectrophotometric methods for the 

determination of Naringenin in 

supplements and urine samples using diazotization 

coupling reactions 

Iraqi Journal of Science, 

2018, Vol.59, No.2A, 

pp: 635-644 

2018 

24 FLOW INJECTION SPECTROPHOTOMETRIC 

DETERMINATION OF NARINGENIN IN 

SUPPLEMENTS USING SOLID-PHASE 

REACTOR CONTAINING IMMOBILIZED 

MANGANESE DIOXIDE 

Asian J Pharm Clin Res, 

Vol 11, Issue 8, 2018, 

473-478 

2018 

25 Determination of Clonazepam in Pharmaceutical 

Formulations by Normal and Reverse Flow 

Injection Analysis Coupled with Solid- Phase 

Reactor Containing MnO2 Immobilized 

Journal of Global 

Pharma Technology| 

2018: 10(06):411-419 

2018 

26 Solid-phase Reactor with Immobilized Lead 

Dioxide for Flow Injection-Spectrophotometric 

Determination of Naringenin in Supplement 

Formulations 

Journal of Global 

Pharma Technology| 

2018; 10(6):441-446 

2018 

27 PECTROPHOTOMETRIC FLOW INJECTION 

METHOD FOR THE DETERMINATION OF 

BENDIOCARB INSECTICIDE IN WATER 

SAMPLES USING CHROMOGENIC 

REAGENT 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE 

Asian J Pharm Clin 

Res, Vol 11, Issue 10, 

2018, 526-531 

2018 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

اللجنة للمشاركة في مهام وتقديرشكر  1

 2000-1999االمتحانية للعام الدراسي 

  2000 عمادة كلية العلوم

للمشاركة في مهام اللجنة وتقديرشكر 2

 (2003-2002االمتحانية)

 2003 عمادة كلية العلوم



 

 

 

 

 

 

 

للمشاركة في مهام اللجنة وتقديرشكر 3

 (2005-2004االمتحانية)

 2005 عمادة كلية العلوم

اللغة  وتقديرللمشاركة في دورةشكر 4

 Aاالنكليزية المستوى

 2008 عمادة كلية العلوم

تقدير للمشاركة في ورشة  شكر شهادة 5

-24عمل ادارة البحوث للفترة من 

 في بغداد 28/6/2012

CRDF Global 

workshop(USA) 

2012 

السيد معالي وزير التعليم العالي  وتقدير لمنتسبي جامعة بغدادشكر 6

 والبحث العلمي

2014 

للمشاركة في مهام اللجنة وتقديرشكر 7

 (2013-2012االمتحانية)

 2014 عمادة كلية العلوم

للمشاركة في مهام اللجنة وتقديرشكر 8

 (2013-2012االمتحانية)

 2014 رئاسة جامعة بغداد

شكر وتقدير للمشاركة في عضوية لجنة  9

 مناقشة

عمادة كلية العلوم للبنات/ جامعة 

 بغداد

2017 

ر للمشاركة في تقييم البحوث شكر وتقدي 10

المشاركة في المؤتمر العلمي النسوي 

 الثالث

عمادة كلية العلوم للبنات/ جامعة 

 بغداد

2017 

للعمل في اللجنة االمتحانية شكر وتقدير  11

 2016-2015للعام الدراسي 

 2017 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد

لجنة  رئاسةشكر وتقدير للمشاركة في  12

 ةمناقش

 2018 عمادة كلية العلوم/ جامعة ديالى

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 العربية             

 االنكليزية             

 

 

 

 

 

    


