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 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 مممكة المتحدة، الليستر،  العموم والهندسة كمية كيمياء تحميمية 0411 دكتوراه 
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 الخبرات العممية واإلدارية
 وزارة التربية العراقية 0449 – 0445 التدريس في المدارس الثانوية 
 جامعة الموصل/وزارة التعميم العالي والبحث العممي 0449-0449 كمية التربية األساسية/قسم العموم 
  كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم

 الكيمياء
 جامعة الموصل/وزارة التعميم العالي والبحث العممي الى حد االن-0449

 

 األنشطة التدريسية
 قسم العموم، كمية التربية األساسية، الثالثة، الكيمياء التحميمية العممي 
 كيمياء التربة، الثالثة، قسم العموم، كمية التربية األساسية 
  لمعوم الصرفة، كمية التربية الكيمياءالكيمياء التحميمية العممي، الثانية، قسم 
 الكيمياء التحميمية العممي، االولى، قسم عموم الحياة، كمية التربية لمعموم الصرفة 
  التحميمية النظري، االولى، قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفةالكيمياء 

 

 البحوث المنشورة
• Spectrophotometric determination of amino acid using charge transfer complexes 
reaction and TCNE as a reagent in aqueous solution, J. Educ. Sci., 2008, 21, 49-55. 
• Spectrophotometric determination of trifluoperazine via oxidative coupling reaction with 
sulfanilic acid, (J. Edu. & Sci., 2010, 23(1), 6-14). 
• Spectrophotometric determination of Sulfacetamide and Sulfamethaxazole in aqueous 
solution using Tetracyanoethylene reagent. (J. Edu. & Sci., 2012, 25(4), 47-59).  



• Application of chloranil and fluoranil π-  acceptors for the spectrophotometric 
determination of mesalamine in pharmaceuticals, Eur. Chem. Bull., 2014, 3(4), 377-383. 
• New potentiometric sensor based on molecularly imprinted nanoparticles for cocaine 
detection. (Biosensors and Bioelectronics, 2017, 96, 49–54). 
• Molecularly Imprinted Polymers in Electrochemical and Optical Sensors. (Trends in 
biotechnology 2019, 37, 3, 294-309). 
• Generic sensor platform based on electro-responsive molecularly imprinted polymer 
nanoparticles (e-NanoMIPs) (submitted patent with application number1809276.7). 
• Electrochemical sensor based on electroactive molecularly imprinted polymer 
nanoparticles (EMIP). In preparation to submit in Nature protocol. 
• Direct detection of small molecules using a nano-molecular imprinted polymer receptor 
and a quartz crystal resonator driven at a fixed frequency and amplitude. (submitted paper to 
biosensor bioelectronics journal.  

 
 العممية والندوات اتالمؤتمر 

• 2nd International scientific conference of the Faculty of Chemistry, University of Mosul, 
2012, Mosul, Iraq. 
• 6th. Black sea basin conference on Analytical chemistry, 2013, Trabzon, Turkey. 
• BioTech 2017, 2017, Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Zurich, 
Switzerland. 
• 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 
(ITWCCST 2019), to be held in Sakarya, TURKEY, 25-29 October 2019. 
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