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 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوسال

 

 1994حزيران العلوم بغداد

    2000كانون الثاني  العلوم النهرين الماجستير

 الدكتوراه

 

 2013كانون الثاني  العلوم بغداد

 - - - أخرى 

    

 

 

 

 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانياً : التدريس الجامعي 

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

 اآلنولحد  – 1995 بغداد كلية العلوم  1

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااً : ثالث 

 السنــة مـــالقس ةرساللا األطروحة  أو  اسم ت

1 - - - 

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات اً: المؤتمرات رابع 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 Arab  nd2

International 

Conference 

 

األردنعمان / 2004  بحث علمي 

النسوي العلمي  المؤتمر 2

  الثاني

 

جامعة بغداد/كلية العلوم  2013

 للبنات

 بحث علمي

ندوة صناعة زيوت  3

 المحركات

وزارة النفط/مركز البحث  2012

 والتطوير النفطي

 علميةمحاضرة 

المعرض االول لبراءات  4

 االختراع

 

 براءة اختراع زراعةجامعة بغداد/كلية ال 2018



 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان ت

 

جامعة بغداد/كلية  2016 زيوت المحركات ندوة 5

 العلوم/قسم الكيمياء

 محاضرة علمية

المؤتمر الدولي الثاني  6

 لالبداع

 براءة اختراع كلية التمريض/جامعة بابل 2019

 تشخيص ) ورشة عمل 7

 للمركبات  الفعالة المجاميع

 ( العضوية

جامعة بغداد/كلية  2019

 العلوم/قسم الكيمياء

 ةمحاضرة علمي 

 

 

 . األخرىخامسا : األنشطة  

 خارج الكلية داخل الكلية

 اللجان االمتحانية:

  األولية/ الدراسات  2002-2001العام الدراسي  .1

 / الدراسات العليا 2003-2002العام الدراسي  .2

 / الدراسات العليا 2004-2003العام الدراسي  .3

 األولية/ الدراسات  2005-2004العام الدراسي  .4

 األولية/ الدراسات  2007-2006العام الدراسي  .5

 األولية/ الدراسات  2008-2007العام الدراسي  .6

-2014مقررة اللجنــة االمتحانيــة للعــام الدراســي  .7

 / الدراسات األولية 2015

 

 

 

إلى  20/3/2007من  قسم الكيمياء للفترة ةمقرر

20/11 /2008 

علوم طلبة الدراسات العليا/ كلية الن شؤو مديرة شعبة

 20/6/2017ولغاية   20/9/2015للفترة من 

 

  (5مناقشة رسائل الماجستير)العدد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم فيالمشروعات البحثية سادساً:  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Synthesis of some new substituted   1,2,4-

triazole and 1,3,4- thiadiazole and study of 

their activities on some strfains of bacteria. 

J. of Al-Nahrain 

University 

Vol. 10 (1), 

pp:30-37, 2007 

2 Synthesis of some new 1,2,4-triazoles 

derived from 2- mercaptobenzimidazole . 

 

Um- Salama 

Science Journal 

Vol. 6 (1), 

pp:200-208, 

2009 

3 Synthesis of Lubricant’s Additives   عقد بحثي لدراسة

مركز البحث  مع هالدكتورا

   والتطوير النفطي

2011-2013 

4 Synthesis, Characterization and Evaluation 

of Overbased Magnesium Fatty Acids 

Detergent for Medium Lubricating Oil.  

 

IJCPE Vol. 14  (1), 

pp:1-9, 2013 

5 Synthesis, Characterization and  Evaluation 

of Some Pyranopyrazoles and 

Pyranopyrimidines Derivatives as 

Antioxidants for Lubricating Oils  

Iraqi Journal of 

Science 

Vol.55 (1), 

pp:1-11, 2014 

6 Synthesis and Evaluation of Lubricating Oil 

Additives for Detergency, Oxidation 

Stability, and Viscosity Index Improvement. 

 2014 ,3967 براءة اختراع 

7 Synthesis and Evaluation of pyrano-

pyrimidine-dione derivative as Lubricating 

Oil Antioxidant 

 20154164 , براءة اختراع  

8 Synthesis, Characterization and 

antimicrobial activity of some new N-

substituted oxindole derivatives 

Wasit Journal for 

Science &Medicine 

Vol.8 (3), 

pp:89-99, 

2018   

 

 .عاً :اللغــاتساب 

             العربية ✓

      االنكليزية ✓



 

 

 

 

 

 

 

 


