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 صورة شخصية



 +ABفصيلة الدم :        3    : األطفالعدد      متزوجةالحالة االجتماعية : 
 

 ))السيرة العلمية (( 
 :   ألكاديميةاالمؤهالت 

 البلد  الجامعة  الكلية  سنة التخرج الش ادة  ت 
 العراق  الموصل  العلوم  1996 ب الوريوس علوم كيمياء 1
 العراق  الموصل  العلوم  2005 ماجستير ال 2
 العراق  الموصل  العلوم  2010 الدكتوراه 3

 
تقديم التقارير وكلت بم ام متابعة اللجنة الصحية للنادي الطالبي و   -1: اإلداريةالخبرة 

  سم العلوم .  –الخاصة بذلك في كلية التربية االساسية 
 تربية أساسية – سم العلوم  –وكلت بم ام التد يق في اللجنة األمتحانية   -2
 
 
 

 , synthesis and characterization of  CO () -1البحوث العلمية المنشورة : 
Ni () and Cu () complexes with Aryl Thio ethane Derivatives . 
2/2/2002  

with (  and  ,  ,  Multinuclear complexes of   -2
) 8 / 5 / 2006 v𝜤dithio phosphate ) tin (  O ,  

with macrcyclic  d , an ,  Dinuclear complexes of  -3
shiff base   
4 – synthesis characterization and bacterial activity of bis ( thio 
phosphinyl) disulfane selenium antimony and Bismuth .7 / 5 / 
2013 
5- preparation and characterization of Multinuclear complexes of 

Bi(III), Sb(II), Cu(II),Ni(II),Co(II) with(o,o- di iso butyl or tert.butyl di 
thio phosphate)Tin(IV) 11/4/2019  



6-Synthesis and Characterization of Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) 
and Cu(II) 1,3-Dimethylbenzotrizolium Salt Complexes and their 

Uses for Decreasing of Sulfur in Diesel Oil 

10/9/2020 

 
 
 
 
 

عملت معيدة في مختبرات الكيمياء العامة والكيمياء التحليلية للمرحلة   :  األكاديميةالخبرة 
  2002 – 1997األولر وكذلك في مختبرات الكيمياء الصيدالنية للمرحلة الثانية من عام 

   دة التحليل اآللي والكيمياء في مختبرات الكيمياء لما 2005شغلت مدرس مساعد في عام
 التحليلية والكيمياء الحياتية .

    عملت مدرس )) دكتوراه (( في جامعة الموصل كلية الصيدلة في مختبرات التحليل اآللي
والتحليل العملي في المرحلة الثالثة ومسؤولة عن م مة التخطيط والمتابعة في جامعة 

 والتد يق الداخلي الموصل كلية الصيدلة وكذلك لجنة الر ابة 
    ) نقلت إلر كلية التربية االساسية لممارسة تخصصي ) الكيمياء الالعضوية  بش ل أوسع

  2010عام 
   المرحلة األولر كلية التربية األساسية  –عملت مدرس للكيمياء العامة النظري والعملي– 

 جامعة الموصل  – سم العلوم 
  يلية والكيمياء الصناعية للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وكذلك مدرس لمادة الكيمياء التحل

علر التوالي وتدرس الكيمياء الالعضوية عملي و نظري للمرحلة الثانية في كلية التربية 
 األساسية 

 
 
 
 

اللجنة الصحية للنادي الطالبي وتقديم التقارير الخاصة   رئيسة   :   واإلداريةاللجاك العلمية 
  سم العلوم . –تربية االساسية بذلك في كلية ال

    تربية أساسية – سم العلوم  –في اللجنة األمتحانية  عضوة 
 



 
 
 

 الش ادات التقد رية وكتب الش ر : -1

-10حصولي لش ادة تقد رية لنشر بحث في مؤتمر كلية التربية االساسية بتاريخ   
11/4/2019 

 2003ش ر وتقد ر من رئيس الجامعة سنة  -1
 6/10/1999 ر من عميد كلية الصيدلة ش ر وتقد -2
 2003/ 17/5ش ر وتقد ر من عميد كلية الصيدلة  ي -3
 31/10/2017ش ر وتقد ر من عميد كلية التربية االساسية  -4
 20/2/2018ش ر وتقد ر من عميد كلية التربية االساسية  -5
 31/12/2018ش ر وتقد ر من عميد كلية التربية االساسية  -6
 2020-2019من رئيس جامعة الموصل لعام   2وتقد ر)عام(عدد  كتاب ش ر -7
 8/2020/ 11كتاب ش ر وتقد ر)عام( من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ   -8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


