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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل   حياتيةكيمياء  7111 دكتوراه
 ، العراق

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل  كيمياء حياتية 7114 ماجستير
 كمية ، جامعة ، العراق

 7111 بكالوريوس-
7111 

كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل  كيمياء 
 العراق

 

 األلقاب العممية
  7110 \1\14استاذ مساعد     العمميالمقب  
 7114\11\3مدرس            المقب العممي 
 7111\1\1مدرس مساعد      المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 7171 – 7171 المنصب 
  مكان العمل 7171 – 7171 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
   التربية لمعموم الصرفة ، كميةالكيمياء  قسمرابعة، الالكيمياء الحيانية ، المرحمة 
  ،قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفة  تقنيات حياتية ، دراسات عميا 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 1 الماجستير 
 ال يوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 

 Isolation and Classification of Lipoxygenase from the Rind of Pistacio Khinjuke and 

Investigation of its Affinity Toward Certain Inhibitors in Mice: in vivo and in vitro ( 2018 )  
 



Inhibition of Partially Purified Xanthine Oxidase Activity from renal failure Patients by 
theophylline and metronidazole (2015) 

Purification of Glutathion Peroxidase and Determination of it's Relation with some 

biochemical parameters in type II Diabetic patients (2014) 
Purification of Arylesterase and study the Relationship with some biochemical parameters in 

type I Diabetic pateints (2014) 
Inhibition of Partially Purified Xanthine Oxidase Activity from Sera of Patients with Gout 

(2008) 
Inhibition of Partially Purified Polyamine Oxidase Activity from Serum of Non-insulin-

dependent Diabetes Mellitus Patients(2010) 
 

 دراسة خصائص انزيم بولي امين اوكسيديز المنقى جزئيا من الشاي االخضر 
(9002 )  

 
(8002)عزل ودراسة تاثٌر االجزاء البروتٌنٌة وغٌر البروتٌنٌة لثمرة نبات الحمص فً االرانب المعرضة للكرب التاكسدي  

 
المعزولة من ثمرة نبات الطماطم على مستوى الكلوكوز والدهون والكلوتاثاٌون والمالونداٌالدٌهاهد فً الفئران تاثٌر عدد من المستخلصات واالجزاء البروتٌنٌة 

(9002) المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان  
 

 
 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  7كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 
  



 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
 الدورات التأىيمية 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 17  من عميد الكمية شكر كتب 
 كتاب شكر من رئيس الجامعة 

 
 
 


