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 . التدرج الوظيفي 

  
 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ا 

  السنـــــة  المـــــادة  و الكلية القســـم  ت
  2009- 2007 النظري والعملي الكيمياء العامة  الصيدلة - الكيمياء الصيدالنية  1
  2010- 2007المرحلة االولى النظري -الكيمياء العضوية  الصيدلة - يةالكيمياء الصيدالن  2
  2012- 2010 المرحلة الثانية النظري-الكيمياء العضوية  الصيدلة - الكيمياء الصيدالنية  3
  2017- 2007 االول- الكيمياء التحليلية النظري  الصيدلة - الكيمياء الصيدالنية   4
  2015- 2008الثالث -الكيمياء الصيدالنية الالعضوية النظري  النيةالصيد - الكيمياء الصيدالنية   5
  2015- 2012  الثالث- الكيمياء الصيدالنية العضوية النظري  الصيدلة - الكيمياء الصيدالنية  6
  2014- 2012  الرابع- الكيمياء الصيدالنية العضوية النظري  الصيدلة - الكيمياء الصيدالنية  7
  2017- 2010 الخامس- التحليالت الصيدالنية المتقدمة  الصيدلة - نيةالكيمياء الصيدال  8
  2011- 2010 الكيمياء العامة  كلية الطب   9
  2011- 2010  رابع- التحليل الكيميائي االلي  قسم الكيمياء-كلية التربية  10
  2014- 2013  الكيمياء التحليلية  قسم الكيمياء-كلية التربية  11
  2010- 2009  الصيدلة الفيزياوية  لصيدلةا - الكيمياء الصيدالنية  12

  الى -الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت
  2006- 2004  جامعة تكريت- كلية الصيدلة  مدرس مساعد  1
  2010 - 2006  جامعة كربالء- كلية الصيدلة  مدرس  2
  2017- 2010  جامعة كربالء- كلية الصيدلة  استاذ مساعد  3
  2018  جامعة كربالء- كلية الصيدلة  أستاذ   4
5        
6        



  2014  الكيمياء التحليلية  هندسة النفط- كلية الهندسة  13
  2017- 2015  ماجستير-طرق فصل- تحليالت كيميائية متقدمة  قسم الكيمياء-كلية التربية  14

 
  

  الرسائل التي اشرفت عليها  
  السنــة  اسم الرسالة  ت
من المركبات العكوس في فصل وتقديرخليط  لطورا HPLCاستخدام تقنية   1

  الدوائ
2013  

–والتقنية الطيفية –الطور العكوس -استخدام تقنية كروموتغرافية العمود السائل عالية االداء  2
    معقدات انتقال الشحنة في تقدير عقار المبيفرين في الحالة النقية وفي المستحضرات الصيدالنية

2018  

ة الطيفية وتقنية الكروماتوغرافيا الطور العكوس استخدام التقني  3
في تقدير عقاري الميلوكسيكام واتينوكسيكام في التركيبات 

2019  

4      
5      
6      
7      

 البحوث المنشورة  
  السنــة  البحث اسم  ت
1  , Determination of Diclofenac sodium in pharmaceutical    Formulations by 

Spectrophotometric method 2010  

2  A Simple spectrophotometeric Assay for determination of L-
Dopa in pharmaceutical preparations via oxidative coupling 

 transfer reaction.  

2008  



3  Spectrophotometric determination of adrenaline in 
pharmaceutical preparations using Prussian blue reaction, 2009  

4  Spectrophotometric Determination of Diclofenac sodium in 
Pharmaceutical preparations 2009  

5  Determination of theophylline stability in new cream 
formulation. 2009  

6  sensitive assay for the determination of Dopamine hydrochloride in pharmaceutical preparations using charge transfer complex reaction 
2010  

7 Abdul Barry M.Mahood, Ali I ,Khaleel and Suham T .Amine, j. of 
university of kerbala,2010 2012 

8  A Flow Injection Chemiluminescences(FL-CL)Method for Determination of  Diclofenac  sodium(Voltaren)&Ethambutol HCl as Active ingredient and as   pharmaceutical preparations, 
2010 

9 A sensitivity Colorimetric Method for Determination of Roxithromycin using Ferric ion 2010 

10 SIMULTANEOUS DETERMINATION AND VALIDATION OF CHLORPHENIRAMINE MALEATE, ACETAMINOPHEN, PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND CAFFEINE IN TABLET DOSAGE FORM BY USING REVERSE PHASE HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (RP-HPLC)   
2013 

11 RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of  Diclofenac 
sodium ,Chlorphenaramine malate and Paracetamol in Tablets 

 

2016 

12 A new spectrophotometric method for determination of 
Famotidine drug. 2016 



13     RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of  Diclofenac 
sodium ,Chlorphenaramine malate and Paracetamol in Tablets 

 

2017 

14 Analytical Study for the Adsorption of Trifluoperazine HCl 
from Aqueous Solutions using inert Polyacrylic acid 2016 

15 A New Spectrophotometric Method for Determination of 
Bromhexine Hydrochloride (BX.HCl) in Pure and Dosage 
Forms using Prussain Blue Complex Reaction 

2017 

16 Spectrophotometric determination of Metformin hydrochloride in pure forms and tablets 2017 

17 Synthesis, Characterization and Insilco Study of 
New 1,3-Oxazolone-5-(4-Cl)-one and - 
Oxazolone-5-(4-NO2)-one Derivatives-,  IOP Conf. 

2019 

18 Spectrophotometric Determination of Mebeverine 
hydrochloride in pharmaceutical preparation via 
Ion Association Reaction, IOP Conf. 

2018 

19 Phytochemical Identification and Anti-Oxidant 
Study of Essential  Oil Constituents of Ocimum basilicum L. Growing in Iraq , Pharmacogn J. 2019; 

2019 

20 SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF 
ETODOLAC USING CHARGE TRANSFER COMPLEX,  IJPSR(International Journal of Pharmaceutical 

2019 

21 First- order Derivative and UV-spectrophotometric 
Methods for Simultaneous Determination of 
Paracetamol, Ibuprofen, and Caffeine in Bulk and 

2018 

22 Spectrophotometric Estamation  of Meloxicam 
Using Charge  Transfer Complex, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering 

2019 

 
  



  
 .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها  

  نوع المشاركة   مكان أنعقادها  السنــة   العنوان   ت
امعة   1 امس ل ء لعام.ربالالمؤتمر العلمي ال   مشاركة ببحث  كربالءجامعة   2009 

 HPLCتقنية   2
  محاضر  الصيدلة -جامعة كربالء  2013  والسبكتروفوتوميتري

ستخدام االعشاب لعالج ا  3
  مشارك  جامعة كربالء  2013  امراض الجهاز الهضمي

المشاكل القلبية عند النساء   4
  مشارك  جامعة كربالء  2013  الحوامل

واالمان  ةدورة السالم  5
  مشارك  جامعة كربالء  2013  المختبرية

المؤتمر العلمي االول لكلية   6
  حثمشارك بب  العلوم -جامعة كربالء  2013  العلوم

المؤتمر العلمي الثاني لكلية   7
كلية -جامعة كربالء  2013  التربية للعلوم الصرفة

  مشارك ببحث  التربية للعلوم الصرفة

ربالء  8 امعة    مشارك ببحث  جامعة كربالء  2010  لعام  .المؤتمر العلمي السادس ل

ربالء لعام 9 امعة    مشارك  جامعة كربالء  2011  المؤتمر العلمي السابع ل

ربالء لعام  10 امعة    مشارك  جامعة كربالء  2012  المؤتمر العلمي الثامن ل

ز   11 ة في مال راك في دورة تدري االش
امض النووي  ليل ال   DNAحول ت

  دوره تدريبية  ماليزيا  2010



ميائية -   12 راك في دورة السالمة الك االش
ة. ها المنظمة االمرك  التي اقام

  

  دوره تدريبة  معة كربالءجا-كلية العلوم  2013

ية   13 جامعة -الصيدلة كلية  HPLC 2012اقامة ورشة تدريبة حول تق
  محاظر  كربالء

  
ة في الجمهورية   14 راك في دورة تدري االش

رانية ة اال اصفهان حول التعليم -االسالم
ي    الطب

جامعة اصفهان وجامعة   2013
  حضور  كربالء

  
جامعة -كلية الصيدلة  HPLC  2014ية اقامة ورشة تدريبة حول تق   15

  محاظر  كربالء
  

اقامة ورشة تدريبة حول طرق الفصل   16
TLC 

جامعة -كلية الصيدلة  2015
  محاظر  كربالء

ية   17  GCاقامة ورشة تدريبة حول تق
 {ٔ  

جامعة -كلية الصيدلة  2015
  محاظر  كربالء

ر   18 اقامة ورشة تدريبة حول طرق تقد
 المربات الدوائية

  

جامعة -كلية الصيدلة 2016
  محاظر  كربالء

19  Medical science congress 2016  حضور  جامعة كربالء-كلية الطب  

  2017 المشاركة ببحث  20
  

كلية التربية للعلوم 
المؤتمر الدولي -الصرفة

  االول
  مشاركة ببحث

المشاركة بصفة   جامعة كربالء-كلية الطب  2017  -المؤتمر الدولي الثاني- 21
  حضور

ورشة عمل حول طرق الفصل   22
  الكيميائي

كلية الصيدلة جامعة   2018
  محاضر  كربالء



حول تشغيل  حولورشة عمل   23
 HPLCوصيانة جهاز 

  محاضر  كلية التربية جامعة كربالء  2019

  ببحث المشاركة  كلية االعلوم جامعة كربالء 2018  السادسالمؤتمر الدولي -  24

كلية التربية للعلوم  2019  يالمؤتمر الدولي  الثان  25
  المشاركة ببحثين  الصرفة

  
  
  

 
 االخرى . طات انشال 

  خارج الكلية  داخل الكلية
في مجلة االسرة التابعة للعتبة  نشر مقاالت  توجية الطلبة في المسار العلمي

  الحسينية
نشر العديد من البحوث في مجالت علمية   مناقشة واشراف على بحوث التخرج

  ذات معامل تاثير
  نشر في مجالت عراقية رصينة  شهادة في الحاسوب حاصل على

  2014-  مناقشة رسالة ماجستير) 1مسؤول لجنة االرشاد التربوي للمرحلة (
  عضو اللجنة الكيميائية للمواد الكيميائية  كلية الصيدلة- رئيس اللجنة العلمية

  ب كادر السيطرة النوعية في زراعة كربالءتدري  مسؤول لجنة تبرعات الحشد الشعبي
  2017- مناقشة رسالة ماجستير   مسؤول مختبر الدراسات العليا في الكلية

  2018- مناقشة رسالة ماجستير   
  2019-رسالة ماجستير 3مناقشة    
كلية العلوم للبنات -مقوم علمي في مجلة جامعة بغداد  

  الداخلة التصبيف العالمي 2019



الدراسات العليا في كلية التربية قسم محاضر في   
  2019-2014الكيمياء 

جامعة –محاضر في الدراسات العليا في كلية العلوم   
  2019  -قسم الكيمياء–كربالء 

 
 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت
  2013- 2012  ة كربالءرئاسة جامع  شهادة تقديرية  1
  2009- 2008  جامعة كربالء رئاسة  )1(شكر وتقدير  2
  2012- 2011  عمادة كلية الصيدلة  )3(شكر وتقدير  3
  2012  وزارة التعليم العالي  )1(شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي  4
  2011  جامعة كربالء   )1(شكر وتقدير من رئيس الجامعة  5
  2012  جامعة كربالء  )1(س الجامعةشكر وتقدير من رئي   6
  2009  جامعة كربالء  االستاذ المتميز عن كلية الصيدلة   7
  2010  عمادة كلية الصيدلة  )4(شكر وتقدير  8
  2011  عمادة كلية الصيدلة  )4(شكر وتقدير  9

  2011  رئيس الجامعة  )1(شكر وتقدير  10
  2012  عمادة كلية الصيدلة  )4(شكر وتقدير  11
  2013  عمادة كلية الصيدلة  )3(ديرشكر وتق  12
  2014  عمادة كلية الصيدلة  )4(شكر وتقدير  13
  2015  عمادة كلية الصيدلة  )4شكر وتقدير(  14
  2016  عمادة كلية الصيدلة  )4شكر وتقدير(  15
  2017  عمادة كلية الصيدلة  )4شكر وتقدير(  16
  2018  رئيس الجامعة  )1شكر وتقدير(  17
  2019  دة كلية الصيدلةعما  )5شكر وتقدير(  18
  2019  رئيس الجامعة  )2شكر وتقدير(  19

  
  



 


