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1. Study the Biological Effect of Alkaloids and Phenols Separated from Ruta graveolens L.
(fruits) on Growth of Some Gram Positive and Negative Bacteria, Tikrit.J.Sci.
2. Study of Separation of Some Phenolic Compounds from Aloe vera Juice and Their Effect
on Some Negative and Positive Gram Bacteria, Tikrit.J.Sci.

3. Separation the Alcoholic Compounds From the Essential Oil of Santalum album (wood),
and Study the Biological Effect on Some Gram Positive and Negative Bacteria,
Tikrit.J.Sci.
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5. Study of the Biological Activity of Compounds Isolated from Lawsonia inermis, National
J. of Chem.
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12. Biological Activity of Alkaloids Isolation from Trigonella Foenum-Graecum (Seeds) on
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15. Isolation ,identification and purification of caffeine from Coffea
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16. Isolation and identification of anethole from Pimpinella
anisum L. fruit oil. An antimicrobil study, Journal of Pharmacy
Research.

17. Isolation, identification, and purification of cinnamaldehyde from
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المؤتمرات والندوات العممية
 5th International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies,
Sakarya- turkey ,2019.

 12th periodic scientific conference of the College of Nursing , Mosul- Iraq , 2019

النشاطات العممية األخرى
المشاركة في دورات االمن واالمان الكيميائي والبايولوجي واالشعاعي واعطاء المحاضرات لطالب الدراسات العميا لطالب

.االقسام العممية والطبية لجامعة الموصل

المشاركة في العديد من الدورات والندوات وورش العمل العممية واالكاديمية في جامعة الموصل وجامعة نينوى وجامعات

. اخرى

عضوية الجمعيات
 عضو في جمعية العمماء االوربية


كتب الشكر

 اكثر من  33كتب شكر وتقدير من عمداء كميات في جامعة الموصل وجامعة البصرة وجامعة تكريت ورئيس

جامعة الموصل  ،تكريم من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي في عام 5337لنشر بحوث في مجالت

عالمية رصينة وذات معامل تأثير.

