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 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 جامعة الموصل 22/1/1999 كيمياء عضوية ) نواتج طبيعية ( الدكتوراه

 جامعة صالح الدين 2/11/1989 كيمياء عضوية الماجستير

 جامعة الموصل 7/7/1981 علوم كيمياء سالبكالوريو

 

 الحصول على اللقب العلمي  يوم/شهر/سنةتاريخ  اللقب العلمي

 26/2/2006 أستاذ

دراسةةة تعاعالا اتسةةتبدال اتلفتلو يلع لبعس المةةلتاماا  ناقية  ل ة  :عنوان رسااالة الماجسااتير

 . 1989 الثايازين

زند -الحلمل -يلهم  ) الح  ة يمياقية على بعس النباتاا الطبيدراسة ك : الدكتوراه أطروحةعنوان 

 .1999 العلوس(

 كال منها: إزاء اإلداريةواألوامل  ةتأريخ الحصول على اتل اب العلميو

 والتاريخ اإلداري األمراللقب العلمي                           رقم  

 

 8/1990/ 13بتاريخ  7/9/4379اتمل اتداري الملقم  13/8/1990     مدرس مساعد -1

  22/1/1995بتاريخ7/35/1049اري الملقم اتمل اتد 22/1/1995             مدرس -2

 3/5/1998بتأريخ  7/35/5014اتمل اتداري الملقم   3/5/1998      أستاذ مساعد -3

 17/9/2007بتأريخ 9/16/15336اتمل اتداري الملقم  17/9/2007             أستاذ -4

 26/2/2006طلب  ع م اليوالفتاب الذي يتضمن منح ل ب اتستاذيه من تاريخ ت د         

 

 

 الخبرات العلمية والحقلية: -4

 . ممارسة ميدانية  ع معهد الطب الذري ) نينوى ( ومشاركة اتطباء بالل اءاا 1

 . ممارسة ميدانية  ع محطة تصعية المياه  ع الجانب اتيمن /  اوي كنيمة2

  2000. كيمياقع استشاري و اصل على الل ب منذ العام 3

 ة الفيمياقيين العلاقيين / نينوى . عضو  ع ن اب4

 :   المشاركات بالمؤتمرات والندوات -5

  2001مشارك  ع مؤتمل هيئة التعليم الت نع للعام  .1

 2002مشارك  ع الندوة الم امة على قاعة صدام / التلوث اتشعاعع للعام  .2

 والغاباا ة ع كلية الزراع ةالم ام 2008مشارك  ع ندوة الماء الممغنط للعام  .3

 المنشورات العلمية: -6



 ايكروغرامي التسحيحي والطيفي لبعض مركبات حامض البنزويك والبنزلديهايدالتقدير الم.1

 المعوضه)مشترك(   

 . تأثير المذيبات الال قطبيه على نسبة فاعلية المونومرات المانحه المتقابله لاللكترونات2

 انهدريد المالئيك. )مفرد( -في نظام الستايرين   

 المالئيك الفعال ضوئيا من خالل  N-    -حامض-ستايرينمثيل -تحضير كوبوليمر الفا .3

 (  مفرد.lالالتناضري بواسطة المنثةل ) الحث  

 . تخليق ودراسة مركبات السيلينيوم الحلقيه العضويه الجديده 4

 مفرد  

 2,3,4,5,6لمركبات . تحضير وتشخيص عدد من قواعد شيف االروماتيه 5

 مشترك ومعوضاته.وبنزايلدين انيلين.فلور-  

عراقي الااذي ينمو في  الفصاااااااال الكروماااتوغرافي لبعض بروبياال الفنياال من نبااات الساااااااعااد ال. 6

 العراق/مفرد

 2000(سنة41مجلة التربية والعلم/جامعة  الموصل/كلية  التربية المجلد) ]

 ق/مشتركتحقيق االحماض الدهنية من درنات نبات السعد الذي ينمو في العرا. 7

 2000( سنة41مجلة التربية والعلم ـ جامعة الموصل ـ كلية التربية ـ المجلد) ]

التشاااااااخيص الكروماااتوغرافي للكومااارينااات الجاادياادة من  نبااات  البااابون  الااذي ينمو في  . 8

 العراق/مشترك

 19/6/2001في9/16/225والعلم/جامعة  الموصل/كلية التربية /قبول نشر  مجلة التربية ]

لتااأثير المضاااااااااد للجراثيم لبعض مركبااات الكومااارين من نبااات البااابون  الااذي ينمو في ا. 9

 العراق/مشترك 

 29/4/2001في 637مجلة التقني/العدد/قبول نشر 

بعض االساااااترات المتماثلة ودراساااااة العالقة بين وقا االحتجاز الكروماتوغرافي  تحضاااااير. 10

 وبعض الصفات الفيزياوية /مشترك

 2000(سنة42العلم/جامعة الموصل/كلية التربية المجلد)مجلة التربية و

 

_ثنائي فنيل هايدرازون(  2,4وفصااااال للمشاااااتقات  المركبات الكاربونية االليفاتية )دراساااااة. 11

 مشترك/

 2000(سنة 42مجلة التربية والعلم/جامعة الموصل/ كلية التربية المجلد)

 وروفورم لعشبة نبات زند العروس/مشتركالتاثير البكتيري المضاد لمستخلص البنزين والكل. 12

 25/4/2001في 598مجلة التقني/ قبول نشر العدد/      

مشااتقات البنزوترايازول لقواعد شاايف الناتجة من تفاعل السااينمالديهايد ومشااتقات  تحضااير .13

 23/1/1999في  9/16/34 مجلة التربية والعلم /قبول نشر. مشترك /االنيلين 

مجلة  ي لمركبات الساالتون والساالتامات احادية وثنائية حلقة الثايازين /مشااتركلتأثير التثبيط. 14

 9/1/2002في  100التقني/قبول نشر/

مار الذي ينمو في . 15 التشاااااااخيص الكروماتوغرافي لبعض االحماض االمينية من نبات الشااااااا

 العراق/مشترك

 27/2/2003في  508مجلة التقني /قبول نشر العدد

التثبيطي لمستخلصات راتن  نبات المستكي الذي ينمو في العراق على بعض دراسة التأثير . 16

 االحياء المجهرية الممرضة /مشترك

 18/2/2003في394مجلة تكريا/العدد

الفصااااااال والتشاااااااخيص الكروماتوغرافي لبعض المواد الطبيعية من البروبول  في منطقة . 17

 الموصل 

 ( تشخيص الكورسيتين /مفرد أ ) الجزء

 .2004/  4العدد  5العراقية للعلوم  الزراعية المجلد المجلة 



الفصااااااال والتشاااااااخيص الكروماتوغرافي لبعض المواد الطبيعية من البروبول  في منطقة  .18

 مشترك./الموصل

  ك والهايدروكينونيحامض الكافئتشخيص  ( ب ) الجزء

 ( دراسااااااااة تشاااااااخيصااااااايااة لبعض المركبااات الفينوليااة في شاااااااجيرة االراك ) الساااااااواك .19

 Salvadora persica  وتااااثيرهاااا على الرايساااااااااات االولياااة للمشاااااااوكاااات الحبيبياااة

Ehinococuss granulose مشترك /من اصل اغنام خارج جسم الكائن الحي 

التشاااخيص الكروماتوغرافي لبعض المركبات الفالفينويديه لنبات الساااعد لنبات الساااعد الذي  .20

 2010 /1دالعد 15ينمو في العراق/مجلة تكريا المجلد

المسااتحثه بسااموم  olea europaea. التشااخيص الكروماتوغرافي لبعض دفاعات الزيتون 21

 Alternaria congunctasimons       الفطر 

 النامي في احد النظم المائيه potamogeton.دراسه بيئيه وتصنيفيه النواع الجن  22

 ي الثاني لمركز بحوث البيئهفي مدينة الموصل/منشورفي وقائع المؤتمر العلمي الدور   

 2011للعام 28-29    

 

. اساااااااتخالص وتشاااااااخيص بعض المركباااات الفعاااالاااه من المجموع الخضاااااااري للنوع 23

potamogeton pectanatus             النامي في نهر دجله ضمن مدينة الموصل باستعمال

 اني لمركز بحوث البيئهمنشورفي وقائع المؤتمر العلمي الدوري الث /الماء المعال  مغناطيسيا.

 2011للعام 28-29    

 

الناميه في الموصاااال باسااااتخدام  potamogeton. دراسااااه كيمونباتيه على انواع الجن    24 

 2011مؤتمر علوم الحياة تقنيات الفصل الكروماتوغرافي/مشترك 

 

نامي في  ceratop/hyllum demersum Lدراساااااااه مورفولوجيه وكيميائيه للنوع .25 ال

البرك المااائيااه المجاااوره لنهر دجلااه عنااد منطقااة غااابااات الموصاااااااال.مشاااااااترك /مجلااة بعض 

 26/10/2011تكريا

 

 .فصل وتشخيصبعض المركبات الفينوليه من المستخاص االيثانولي الخام والخشب العصاري26

 الناميه في الموصل. Melia azedarach Lوالقلبي الشجار السبحبح    

 

 لنتروجين والرش بحامض الجبرليك في النسبه المئويه لبعض.تأثيرمستويات مختلفه من ا27

 . Mentha piperitaالمركبات الفينوليه لنبات النعناغ الفلفلي    

 

في مدينة الموصااااال .ابعاد االلياف وتبايناتها لعمرين مختلفين ما اشاااااجار السااااابحبح التاميه 28

 الورق. وتأثيرها في صناعة

 

في نوعية وكمية عدد من والرش بحامض الجبرليك والجامك  .تأثير التساااميد النايتروجيني 29

 .Mentha spicataو   Mentha piperitaالمركبات الفعاله لزيا نوعين من النعناع 

 

 .التداخل بين بعض المركبات الفينوليه في مستخلصات عشبة الخله والمضادات الحيويه30

 ضد بعض البكتريا المعزوله خارج جسم الكائن الحي.

 

طريات ف. تشااخيص بعض االحماض الكاربوكساايليه لعساال النحل وتأثيرها التثبيطي في بعض 31

 تعفن جذور شتالت الكاثالبا ونمو وتطور دودة الشمع الكبرى.



 

 

  :كتب الشكر -7

  1993/ 31/3بتاريخ  2/11/1886كتاب شفل من هيئة التعليم الت نع للجهود المبذولة  .1

  3/6/1998بتاريخ  1914المعهد الت نع بالموصل والملقم  كتاب شفل وت ديل من عميد .2

  2000/ 4/  26بتاريخ  1202/  35/  7شفل وت ديل من رقيس الهيئة  .3

الدكتور عبد ذياب العجيلع بمناسةةبة  األسةةتاذهنئه من المةةيد وزيل التعليم العالع والبحا العلمع ت .4

مع  20/9/2007وبتاريخ  23274 لملقما اإلداري األملوبموجب  ةل ب األسةةةةتاذي  صةةةةولع على

  .26/2/2006تأريخ   دينار( واعتبارا من ألف 150) ةن دي ةمفا أ

 

 على طلبة الماجستير والدكتوراه( واإلشراف ة) العلميالنشاطات األخرى -8

 بعنوان:   ةواألطلو  (فتحي عبدهللا منديل) 2010طالب دكتوراه للعام خلجت  .1

 ع نهل دجله  ع  ةقيلبعس النباتاا الما ةوالفيمياقي ةوالتشةةةةليحي ةلم ارنه للصةةةةعاا الم هلي)

 . 8/5/2008وبتاريخ  1886اتداري والملقم  األملوجب مب( محا  ة نينوى

  

 بعنوان: ةواتطلو  ()منيب طاهر سلمان 2007خلجت طالب دكتوراه للعام  .2

ة نتاج اتلواح الحبيبيصنوبل زاويتا وبلوط األكل تص ا  ع ا ممتخلص قلف اشجار ستخداما)

 . 18/8/2004وبتاريخ  3/7/3392بموجب اتمل اتداري الملقم (ةالمضغوط

 

وبواقع خممةة سةاعاا  ةمادة النواتج الطبيعي لطلبة الدكتوراه والماجمةتيل انع اتن ا اضةل .3

 لاألموبموجب  قمم علوم  ياة /ة والتلبي ةالزراع ليتعلف للدكتوراه و الث ساعاا للماجمتيل

 . 2/3/2009 وبتأريخ 9/27/1169الملقم  اإلداري

 

قمم -لغابااوا ةألزراعية لك/ هاشم يوسف فنارعلى طالبة الدكتوراه لدي  ديثا اشلاف  .4

                        .2/4/2009 ع  3/7/1607 الملقم اإلداري األملوبموجب  ةالبمتن

 ع وإنتاج وتشخيص  مفسوالجا ليكلل التمميد النتلوجينع والجبتأ ي بعنوان ةواتطلو 

وكذلك اتشلاف على طالبة الدكتوراه ايمل محمد   .المادة الععالة لنوعع من نباا النعناع

 سالم.

 

 قاسم ابراهيم  طاللتم اتتعاق على اتشلاف المشتلك لطالب الدكتوراه الميد  2010للعام .  5    

 عظ األخشةةةةةاب ضةةةةةد بعس ) البحا الموسةةةةةومقمةةةةةم الغاباا وعلى  / والغاباا ة ع كلية الزراع

  . melia  azedarach lحالمبحب شجارخشب أممتخلصاا قلف و باستخدام ةالعطلياا الملون

 1/7/2012اتن اعمل  ع كلية التلبيه /قمم علوم الحياة منذ انت الع اليها  ع .  6   

 

كثاليد مع .شةةةةةةاركت  ع الزماله البحثيه الى الجامعاا البليطانيه جامعة سةةةةةةتلا7

طالب الدكتوراه مثنى جاسةةةةةم وجامعة بنفل مع طالبة الدكتوراه  اطمه ابلاهيم  ع 

 .2013قمم علوم الحياة /كلية التلبيه  ع العام 

 الى كلية التلبيه للبناا / قمم علوم  ياة 2014.انت لت  ديثا  ع العام 8

ين د.عمار مع اتسةةةةتاذ.شةةةةاركت  ع تأليف كتاب منهجع اسةةةةمه النباتاا الطبيه 9

 اتطلقجع ,د.م عل الموصلع وهو اتن قيد الطبع وسينشل قليبا بأذن هللا.

 

 

 


