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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 ية التربية لمعموم الصرفة /جامعة كم الكيمياء التحميمية 0552 دكتوراه
 الموصل/العراق

 كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة  الكيمياء التحميمية 1776 ماجستير
 الموصل/العراق

 كمية العموم /جامعة الموصل/العراق الكيمياء 1774 بكالوريوس 
 

 األلقاب العممية
 0555مدرس مساعد  المقب العممي 
 0552مدرس  المقب العممي 
 0511استاذ مساعد  المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل/العراقكمية  ولحد االن -0555 تدريسي 
  مكان العمل 0505 – 0505 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
  المادة الكيمياء التحميمية العممي المرحمة االولى والثانية والرابعة قسم الكيمياء / كمية التربية لمعموم الصرفة

 /جامعة الموصل/العراق
 ( المرحمة 0517( الكيمياء التحميمية المرحمة االولى)0512-0555الكيمياء التحميمية المرحمة الثانية ) المادة

 (0555-0553(الكيمياء التحميمية االختياري ثالث )0505الرابعة)
  تدريس كورسات مختمفة في الكيمياء التحميمية االلية المتقدمة وطرائق الفصل واالحصاء لطمبة الماجستير

 توراهوالدك
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 1 الماجستير 
 1 الدكتوراه 

 



 البحوث المنشورة
 Spectrophotometric determination of cephradine and cefadroxil using DDQ 

reagent    )0555بحث مشترك )د ثابت+د ضياء sharjah j. of pure and applied science ,4,3 
 Spectrophotometric determination of salbutamol sulphate by coupling with 

diazotized 2,4-dinitroaniline    )مجمة التربية والعمم0511بحث مشترك)د محمد سميم  +صالح طالل 
  

Indirect spectrophotometric determination of nitrazepam by charge transfer complex 

formation reaction using         

  p-bromanil as  π-acceptor بحث منفرد 3102 مجلة التربية ةالعلم  

 

determination of mesalazine spctrophotometrically  by charge transfer complex 

formation reaction using         

 p-bromanil as  π-acceptor بحث مشترك)غيث لقمان( 

 مجلة التربية والعلم 3102
 

 Preparation of biodiesel fuel from urtica dioica seeds oil and study different 
properties   0517بحث مشترك )د خالد سعيد+ د اسامة محمد( مجمة التربية ةالعمم 

 0517ةالعمم  تحضير الفحم المنشط من مخمفات بذور نبات القريص /مشترك)د خالد+د اسامة( مجمة التربية 
  

 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  0كتاب 
  

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
  0511مؤتمر كمية العموم الثاني جامعة الموصل 
  0511مؤتمركمية التربية  جامعة الموصل 
  

 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة



 

 النشاطات العممية األخرى
  دورة تدريبية لتشغيل اجهزة كروماتوغرافيا السائل عالي االداء وكروماتوغرافيا الغاز في شركة شيمادزو اليابانية

 0515فرع االردن 
  دورة السالمة الكيمياوية في جامعة تكريت برعاية منظمة ساندي االمريكية 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 11 كتاب شكر وتقدير 
  

 
 
 


