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رحذ عُٕاٌ )انجحث انعهًً فً انكًٍٍبء نخذيخ  نقسى انكًٍٍبء فً كهٍخ انعهٕو انًشبركخ فً انًؤرًز انعهًً انثبًَ .1

 . 2011رشزٌٍ انثبًَ  23-22انًجزًع  ( انذي أقٍى فً كهٍخ انعهٕو/ قسى انكًٍٍبء/ جبيعخ انًٕصم نهفززح يٍ 

 يشبركخ حضٕر فً عذح يؤرًزاد فً كهٍبد انصٍذنخ ٔانعهٕو ٔانززثٍخ ٔانزًزٌض. .2

 انًشبركخ فً دٔرح كفبءح انحبسٕة. .3

ً دٔرح أسبنٍت انزذرٌس انًخزجزي انزبسعخ انزً َظًٓب يزكش رطٌٕز طزائق انزذرٌس ٔانزذرٌت انجبيعً انًشبركخ ف .4

 .13/12/2007ٔنغبٌخ  11/12/2007نزذرٌسًٍ جبيعخ انًٕصم نهًذح يٍ 

 انًشبركخ فً دٔرح انزًزٌض ٔاالسعبفبد االٔنٍخ فً كهٍخ انزًزٌض. .5

 .يقبيخ فً يخزهف انكهٍبد فً جبيخ انًٕصمٔٔرش عًم حضٕر عذح دٔراد َٔذاد  .6

( انًقبيخ ثٍٍ جبيعخ انًٕصم ٔجبيعخ ٌٕ رً دٔررًٕد 2018انًشبركخ فً ٔرشخ انعًم انعزاقٍخ االنًبٍَخ )ٍَسبٌ/ .7

 :االنًبٍَخ رحذ عُٕاٌ

(The spring school on the Reconstruction and Reconciliation as Emerging Challenges 

to Education and Since in Iraq ) 

انًشبركخ فً انًؤرًز انعهًً انخبيس نهعهٕو انزطجٍقٍخ انًقبو ثٍٍ جبيعخ جٍٓبٌ ٔجبيعخ اٌشق  فً ارثٍم  .8

 :( رحذ عُٕا2018ٌ)ٍَسبٌ/

(ICASEE Inter National Coferance on Applied Scince, Energy and Enviroment 

"When Scince Designs The Future) 

(  انكًٍٍبء رسبْى فً َٓضخ انًجزًع رحذ عُٕاٌ ) انًؤرًز انعهًً انثبنث نقسى انكًٍٍبء فً كهٍخ انعهٕوفً  انًشبركخ .9

 .2018  رشزٌٍ االٔل 25-24 انذي أقٍى فً كهٍخ انعهٕو/ قسى انكًٍٍبء/ جبيعخ انًٕصم نهفززح يٍ 



 .2018 شجبط / انذٔنٍخ TRCانًشبركخ ٔانحصٕل عهى شٓبدح فً دٔرح االسعبفبد االٔنٍخ انًقبيخ يٍ قجم يُظًخ  .10

 .2018 شجبط / انذٔنٍخ TRCانًشبركخ ٔانحصٕل عهى شٓبدح فً دٔرح يٓبراد انحقٍ انًقبيخ يٍ قجم يُظًخ  .11

 المنشورة البحوث

ٔرزاثطبرّ انجشٌئٍخ يع  (FAD)فالفٍٍ أدٍٍَ ثُبئً انٍُٕكهٍٕربٌذ دراسخ نهسهٕك انكٓزٔكًٍٍبئٍخ نًزافق االَشٌى  .1

األنجٕيٍٍ. رى َشزِ فً انًؤرًز انعهًً انثبًَ عُٕاٌ )انجحث انعهًً فً انكًٍٍبء نخذيخ انًجزًع  ( انذي أقٍى فً كهٍخ 

 . 2011رشزٌٍ انثبًَ  23-22انعهٕو/ قسى انكًٍٍبء/ جبيعخ انًٕصم نهفززح يٍ 

اس اٌَشٔثٍزيً نجعض انحٕايض االيٍٍُخ ثبسزخذاو ثُبئً أٔكسٍذ انًُغٍُش رى َشزِ فً انًؤرًز انعهًً دراسخ اااليزش .2

انثبًَ عُٕاٌ )انجحث انعهًً فً انكًٍٍبء نخذيخ انًجزًع  ( انذي أقٍى فً كهٍخ انعهٕو/ قسى انكًٍٍبء/ جبيعخ انًٕصم 

 . 2011رشزٌٍ انثبًَ  23-22نهفززح يٍ 

3. "Electrochemichal study of Theophllline – Urea Interaction Using Square Wave 

Voltammetry"    ,ٌٍيجهخ عهٕو انزافذ ,Vol.28, No.2 ,120, انعذد انخبص ثبنًؤرًز انعهًً انثبنث نهكًٍٍبء-

126 ,2019. 
4. Electrochemichal study of Theophllline – Creatinine Interaction Using Square Wave 

Voltammetry", The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & 

Mathematics (EPSTEM), 2019, Volume7, Pages 204-211. 

 مهام متفرقة

 االشزاف عهى طبنجبد االقسبو انذاخهٍخ فً كهٍخ ُْذسخ انُفظ ٔانزعذٌٍ. .1

 ٔانزعذٌٍ حبنٍب.عضٕ فً عذح نجبٌ فً كهٍخ ُْذسخ انُفظ  .2

 .فً كهٍخ ُْذسخ انُفظ ٔانزعذٌٍانًشبركخ فً انُشبطبد انعهًٍخ ٔاالجزًبعٍخ  .3

 .االشزاف عهى انطهجخ فً انسفزاد انعهًٍخ انًٍذاٍَخ نكهٍخ ُْذسخ انُفظ ٔانزعذٌٍ .4

 .عضٕ فً عذح نجبٌ فً كهٍخ انززثٍخ نهعهٕو انصزفخ سبثقب .5

 

 


