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أوالً  :المؤھالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم

1985

الماجستير

بغداد

العلوم

1989

الدكتوراه

بغداد

العلوم

2000

التاريخ الوظيفي
ت

الجھة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

معاون كيماوي

كلية التربية للبنات

1986-1985

2

مدرس مساعد

كلية التربية للبنات

1995-1991

3

مدرس

كلية التربية للنبات

2001-1995

4

أستاذ مساعد

كلية العلوم للبنات

2006-2001

5

أستاذ

كلية العلوم للبنات

—2006لحد اآلن

6

مقررة الدراسات االوليه

كلية التربية للبنات

1995-1993

7

مقررة الدراسات العليا

كلية العلوم للبنات

2009-2003

8

عضو لجنة الترقيات

كلية العلوم للبنات

2010-2009

9

رئيس لجنة الترقيات العلمية لكلية العلوم

كلية العلوم للبنات

2012-2010

10

للبنات
رئيس قسم علوم الكيمياء وكالة

كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد

فترات متقطعة 2008-2006

11

معاون العميد للشؤون العلمية

كلية العلوم للبنات–جامعةبغداد

2013/12/8-2013/8/13

12

عميد كلية العلوم للبنات وكالة

كلية العلوم للبنات-جامعة بغداد

 2013-12-8ولحد األن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجھة )المعھد  /الكلية(

الفترة من  -الى

1

كلية التربيه للبنات

بغداد

2002-1985

2

كلية العلوم للبنات

بغداد

 -2002لحد االن

3

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسھا.
ت
1

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

الكيمياء

الكيمياء التحليلية/ألمرحله األولى

2005-2000

2

الكيمياء

الكيمياءالفيزيائيه/الثرموديناميك /المرحلة الثانية

2005-2004

3

الكيمياء

الكيمياءالفيزيائيه/الحركية /المرحله الثالثة

2010-2003

4

الكيمياء

الكيمياءالفيزيائيه/الكھربائية /المرحلة الثالثة

-1998لحد االن

5

الكيمياء

الكيمياء الكم

2006-2000

6

الكيمياء

الثرمودينميك اإلحصائي /ماجستير ودكتوراه

-2001لحد االن

7

الكيمياء

الكيمياءالسطح /ماجستير ودكتوراه

 -2001لحد االن

8

الكيمياء

الكيمياءحركية البوليمرات /دكتوراه

2006

9

الكيمياء

الكيمياءالتاكل /ماجستير ودكتوراه

2008-2003

10

الكيمياء

الكيمياءالضوئيه /ماجستير

2006-2004

الكيمياء

الكيمياءالكھربائيه المتقدمه  /دكتوراه

2010-2006

الكيمياء

الكيمياءالحركيه المتقدمه/ماجستير

2008-2005

الكيمياء

الكيمياء الفيزياوية المتقدمة  /دكتوراه

 2013ولحد االن

خامسا ً ) :االطاريح  ،الرسائل ( التي أشرف عليھا:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

1

دراسة الخصائص االفيزيائيه لمحاليل فيتامينات
B1,b3,b6.c
في أوساط مائية بدرجات حرارية مختلقه

2

التجزئة الضوئية المحفزة لثالثي كلورو حامض ألخليك غي ثالثة أنواع مختلفة من المياه
باستخدام ثاني اوكسيد التيناتيوم كعامل محفز

3

التحديد المطيافي االمتصاصي لمركب الفينول في المياه والتركيبات الصيدالنية بعد تفاعله
مع البارا -امينو فينول

القســـم

السنــة

الكيمياء

2003

ماجستير
الكيمياء

2006

ماجستير

الكيمياء

2006

ماجستير
4

الكيمياء

2006

دراسة الحجم الموالري الظاھري واللزوجة لبروميد رباعي بيوتيل االمونيوم في مزيج من
الماء و  - γ-بيوتا يرو الكتون عند درجات حرارة مختلفة

ماجستير

5

قياسات سعة امتصاص وامتزاز حامض الكبريتيك في الكتلة الفعالة أللواح نضيدة الرصاص

الكيمياء

2006

6

والحامض الخزنيه العراقية
السلوك الزوجي لبروميد رباعي بيوتيل االمونيوم في مزيج من الماء والسلفوالن عند

ماجستير
الكيمياء

2007

درجات حرارة مختلفة

ماجستير

7

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لبعض األحماض االمينيه في مزيج من الماء رداي

الكيمياء

2007

8

مثيل فورما يد بدرجات حرارية مختلفة من )15و15-298و(313كلفن
قياس إعداد االنتقال المالح النيكل في محاليل المائيه ودراسة بعض الخواص الفيزيائية

ماجستير
الكيمياء

2008

9

دراسة امتزاز بعض العناصر الثقيلة على سطوح أطيان عراقيه مختارة

ماجستير
الكيمياء

2010

10

تقدير الحماية التآكل بدقائق نانويه على بعض الفلزات والسبابك

ماجستير
الكيمياء

االن

11

دراسة الحركية والثرموديناميكيه لتأكل األلمنيوم وبعض سبائكه في أوساط قاعدية

12

قياس بعض العناصر النزره في مصل الدم لمرضى الذبحة الصدرية باستخدام تقنية

ماجستير
2007
الكيمياء دكتوراه
الكيمياء/دكتوراه

2008

االمتصاص الذري الغير اللھبيه والفيتامينات المھمة ذلت العالقة باستخدام تقنيةHPLC
دراسة بعض الخواص الفيزيائية لالنظمه الثتائيه والثالثية والرباعيه للسايكوھكسان مع

الكيمياء

13

بعض االلكانات وبعض الكحوالت عند درجات حرارية مختلفة

دكتوراه

14

التحقيق والتقييم والعالج تآكل خزانات النفط الخام للحمض

الكيمياء

15

دراسة فيزيائية لعدد من الجالكونات المحضرة الجديدة

16

تحضير وتشخيص دقائق الفا – اوكسيد الحديديك النانوية بطريقتي السول – جل والضوئية

الكيمياء

وبعض طبيقاتھا

دكتوراه

دراسة ثرموديناميكية المتزاز صبغة Fuchsin Acid LRعلى سطح أوراق الكالبتوز

الكيمياء

في محاليلھا المائية

ماجستير

2009

2013

دكتوراه
الكيمياء

2015

دكتوراه

17

سادسا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيھا.
كما مرفق رقم ) ( 1

2016

2016

سابعا  :البحوث المنشورة .
كما مرفق رقم ) ( 2
ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
أسم البحث

ت
1
2
3
4

تاسعا :عضوية الھيئات العلمية المحلية والدولية .
 9نقابه الكيميائيين العراقية
 9نقابه المعلمين
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شھادات التقدير.
كما مرفق رقم ) 3
الحادية عشر  :اللغات
اللغة العربية
اللغة االنكليزية

(

محل النشر

السنة

البحوث المنشورة
(2) مرفق رقم
 No.
1

2

3

 Scientific Literature Title

Year of The
Publication

Study of corrosion of stainless steel in Hydrochloric acid in
the Presence of Some organic Inhibitors at 303k ,

J .coll. Educ for Women ,
University of Baghdad vol. 8
no.1,1997

Join –Teller Effects in Some Vandyl Complexes

,j. coll . Education for Women
,University of Baghdad vol.
7,no.1 , 1996.

Kinematics Viscosity of Aqueous Solution of Formic ,
Acetic and Proponic Acid at Different Temperature

Iraqi . J. of chem , vol. 22 no.1 ,
1997.

4

Partial Molar Volume and Viscosity study of Glycine .D1–
Alanine and D1- Valine in Aqueous Dimethyl from Amide at
298 K

,Iraqi – J –Sci , vol. 41A, no. 3,
2000.

5

Corrosion Behavior of Monel 400 in Sodium Chloride
Solution Containing Sodium Sulphate

, Iraqi .J.of chem. vol. 27 no,4 ,
2001

6

Corrosion Inhibition of Stainless Steel (316 L) in 1M Sodium
Hydroxide Solution by Dimethyl sulphide& Dimethyl
Disulphide ,

Iraqi . J- Chem.vol. 29 ,no. 3,
2003

7

Corrosion Inhibition of Inconcel (600) In Sodium
Chloride solution by Sodium Sulphate ,

Iraqi . J- Um -Salama
Science,vol.2 , no.3 , 2005

8

Physical Properties of Crude Oil , Formational Water and the
Relationship with Production Hydrocarbons Qualities
for Khasib and TanumaReservirs in middle,

Iraqi . J- Um-Salama
Science,vol.2 , no.1 , 2005 .

10

Dissociations constants and Association
Thermodynamic Functions of Glycine Acid in
Dimethyl formaide Mixtures from Conductance
Measurements
Study of Corrosion of Al-Bronze in Sodium Chloride
Solution in the Presence of Benzotriazole

11

Partial Molal Volume and Viscosity Study of Vitamin B1 and
B3 in Water at Different Temperatures ,

9

Iraqi . J- Um-Salama Science,
vol.3 , no.2, 2006
Iraqi . J- Um-Salama Science,
vol.1 , no.2, 2004.
Iraqi . J- Um-Salama Science,
vol.3 , no.1, 2006.

12

A Study of Some physical Properties for B12 in Aqueous
Solution at four Temperatures .

J. of Al – Nahrain university
science .vol. 10, no.1. June .pp
13-17,2007

13

Viscosity B Coefficients and Partial Molar Volume of
Tetra butyl ammonium Bromide in γ –Butyrolactine +
Water at Different Temperatures..

Chem .Eng .Data . 53.667-669,
2008

14

Volumetric Properties of 2-Pyrrolidone with Aromatic
Hydrocarbons at T=(293.15 , 303.15 , 313.15 ,323.15, 333.15
and 343.15)K.

J. of Chemical Thermodynamics
.vol 41 .Issue 2. Feb. 205-211
,2009

البحوث المنشورة
(2) مرفق رقم
15

Densities , Viscosities . and Excess Molar Enthalpies of 2Pyrrolidone + Butanol Isomers at T= (293.15 ,298.15 and
303.15) K,

J. Chem. Eng. Data .54,
205,2009

16

Effect of Deaeration on the Corrosion of Pure Aluminum and
Its Three Alloys in NaOH solution at PH=11.

Eng& Tech. J, vol. 27,no. 8 ,
2009.

17

Effect of Chloride Ions on the Passive Layer for Three ALAlloys at PH=9.

18

Relative Permittivities , Refractive Indices , and Densities of
Dihydrofuran -2(3H)- one +1-Butanol ,

J. of AlNahrainUniversityScience . vol.
12, no.3. September .pp(23-32) ,
2009
J . Chem. Eng , Data . 55,
1035-1038. 2010.

19

Viscosity Behavior of Solution of Some potassium Salts in
Dimethyl Sulphoixde – Water mixture

, J.Baghdad , Science ,vol. 7,
no.2. 2009

20

A study some physical properties for ternary system
of Hexane with Some alcohols at different temperatures .

karblaa .J.Data of Acceptance
20/1/2010

21

Transference Number Measurement of Zinc Salt in
Aqueous solution,

22

A study of some physical properties for Binary
system of cyclohexane with n-decane and 1-pentanol
at different temperature

j.Baghdad,science of acceptance
28/6/2010

23

Some volumetric properties of aqueous solution of polyvinyl
over temperature range 298.15-328.15 K

j.Babylon university
acceptance 5/5/2010

Study of Dissociations Constants and Association
thermodynamic Functions of Alanine Acid in Dimethyl
Form amide Mixtures By Conductance Measurements

AL-Mustansiriyh-Journal of
Science
Acceptance 5.10.2010

24

25

Equilibrium, Kinetic and Thermodynamics of Biosorption
of Lead (II) Copper (II) and Cadmium (II) Ions from
Aqueous Solutions ontoOlive Leaves Powder

26

Biosorption of Cadmium (II) from Aqueous Solutions by
PrunusAviumLeaves

27

28

J.Baghdad , Science, vol.7,
no.1,pp(593-600), 2010.

American Journal of Chemistry
2012,
2(4): 238-244
American Journal of
Environmental
Engineering 2012, 2(5): 123-127

Biosorption Studies of Cr(VI) Ions from Electroplating
Wastewater by Walnut Shell Powder

American Journal of
Environmental Engineering
(Vol.2, No.6,
November 2012)

Biosorption studies of Zinc(II) ions from electroplating
wastewater by loquat bark

Acceptance in American
Journal of
Chemical Science

البحوث المنشورة
(2) مرفق رقم
29

30

Kinetic, Equilibrium and Thermodynamic Studies of
theBiosorption of Heavy Metals byCeratoniaSiliqua Bark

Effect Of Sodium Sulphate On The Corrosion Of Hastelloy
–C-272 In Sodium Chloride Solution

31

Sodium Chromate As Inhibitor For Corrosion Of Pure
Aluminium And Its Three Alloys In Basic Media

32

Adsorption Study Of Herbicide 2, 4- Dichlorophenoxy
Acetic Acid By Α –Alumina Clay

33

34

35

Asian Journal of Chemistry;
Vol. 25, No. 11 (2013),

Equilibrium And Kinetic Studies Of Cadmium(II) And
Lead(II) Ions BiosorptionOntoficusCarcia Leaves

International Journal of
Industrial Chemistry 2013, 4:24

Kinetic And Thermodynamic Studies Of Biosorption
As(III) Ions Onto Pistachio Leaf

Submitted to Arabian Journal
of Chemistry –Elsevier
Publisher

37

Corrosion protection studies of carbon steel and 316
stainless steel alloys coated by nanoparticles

40

Acceptance in 30
thAnuualintertional on corrosion
mitigation and surface
Protection,10-13- Dec- EYGPT

Acceptance in Arabian Journal
of Chemistry –Elsevier
Publisher

Study of some physical properties of DL- Isolucine in(N,N
Dimethyl Formamide)
water mixture over the temperature range( 298.15 - 313.15 )k

39

Acceptance in Kufa Journal2012

Kinetic And Thermodynamic Studies Of The Biosorption
Of Hg(II) From Aqueous Solutions By Prunusavium
Leaves Powder

36

38

American Journal of Chemistry
2012, 2(6): 335-342

Equilibrium, Kinetic And Thermodynamic Of Adsorption
Of Herbicide 2, 4- Dichlorophenoxy Acetic Acid From
Aqueous Solutions Onto Zeolite Clay
A Study Of Corrosion Of Low Carbon Steel In Washing
Water Of Crude Oil Solution In The Precence Of Folic
Acid
Some Thermophysical Properties For Quaternary Systems of
N.M.Morpholine, With Alkanes and Alcohols At four
Temperatures

Acceptance in second science
fiorwom,en/ college of science
for women 2013
Acceptance in second science
fiorwom,en/ college of science
for women 2013
Acceptance in second science
fiorwom,en/ college of science
for women 2013
Acceptance in second science
fiorwom,en/ college of science
for women 2013
Acceptance in first science for
chemistry / college of science
for women

41

Corrosion protection studies of carbon steel and 316 stainless
steel alloys coated by nano particles

Acceptance in J.Baghdad 2013

42

A study of corrosion inhibition of low carbon steel in washing
water of crude oil solution in the presence of folic acid

Acceptance inJ.Baghdad 2013

43

Astudy of corrosion behavior of low carbon steel in acidic
and basic washing water of crude oil solution
tdiff
tt
t

Acceptance inJ.Baghdad 2013

البحوث المنشورة
(2) مرفق رقم
44

Adsorption Study Of Herbicide 2,4 – Dichlorophenoxy Acetic
Acid By Α – Alumina Clay

Asian journal of chemistry ; vol.
25 No. 11 ( 2013), 6011-6015

45

A Study Of Corrosion Behavior Of Low Carbon Steel In
Acidic And Basic Washing Water Of Crude Oil Solution At
Different Temperatures

j. Baghdad for Sci. vol.11(4)
2014

46

Kinetic Study Of Adsorption Rhodamine 6G Dye From
Aqueous Solution Using Bentonite Clay

47

48

A Study Of Corrosion Inhibition Of Low Carbon Steel In
Washing Water Of Crude Oil Solution In The Presence Of
Folic Acid
A study of corrosion Behavior Of Low Carbon steel In Acidic
And Basic Washing Water Of Crude Oil Solution At Different
Temperature

American journal of
environmental engineering No.4
(2014) ,11 - 17
J. Baghdad for sci. vol.11 ( 3 )
2014
J. Baghdad for sci vol.11(4)
2014

49

Photo – Synthesis Of nanosized α- fe2o3

Journal of Chemical and
pharmaceutical research
,2015,7(6): 588-591

50

Synthesis and Characterization of α- fe2o3 nanparticles
through a Sol- gel approach using carboxylic acid

International journal of
chemistry and pharmaceutical
sciences
2015,3(9):1431-1434

51

Microwave-assisted preparation of mesoporous activated
carbon from coconut ( cocosnucifera ) leaf by H3po4
activation for methylene blue adsorption

Chemical Engineering
Communications Journal 2017

مرفق رقم ) ( 1

ت

اسم الدورة او ورشة العمل

الجھة المنظمة

1
2
3
4

دورة كرموتوغرافيا
UV
دورة تقنية
دورة الحاسوب
دورة تدريبية في جامعة كاردف

نقابة الكيميائين العراقيين
كلية التربية للبنات
كلية العلوم
جامعة كاردف

طبيعة
المشاركة
متدرب
متدرب
متدرب
متدرب

العراق
العراق
العراق
المملكةالمتحدة

5

تفرغ علمي

جامعة كاردف

باحث

المملكة المتحدة

متدرب
متدرب
متدرب
متدرب

العراق
العراق
العراق
العراق

متدرب

العراق

يوم

متدرب

جمھوريةمصرالعربية

 3أيام

متدرب
متدرب
متدرب

جمھورية مصر
العربية
العراق
العراق

 3أيام
يوم
يوم

متدرب

العراق

يوم

متدرب

العراق

يوم

متدرب

العراق

يوم

متدرب

العراق

يوم

كلية التمريض  /جامعة بغداد

متدرب

العراق

يوم

كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد

متدرب

العراق

يوم

منظمة المناخ االخضر

متدرب

العراق

يوم

السفارة االمريكية
مشروع تقدم لتعزيز الحوكمة

متدرب

العراق

يوم

6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
22
23
24

المؤتمرالھندسيالسابعوالدولياالول
خطة التخفيف المالئمة وطنيا ً
السلوك االكاديمي والقيم الجامعية
العمل التطوعي ودوره في بناء
المجتمع
كليةالعلومللبنات  /جامعةبغداد
أستخدام تقنية المايكروويف في
تحضير المواد النانوية
المؤتمر الدولي االول ) النساء في المؤسسةالمصريةللعلوموالتكنولوجيا
العالم بال حدود (
المؤسسة المصرية للعلوم
Elsevier publishing
والتكنولوجيا
campus
كليةالعلومللبنات  /جامعةبغداد
مھرجان التراث
كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد
التشخيص والعالج لالمراض
السرطانية بأستعمال الليزر
كليةالعلومللبنات  /جامعةبغداد
تطبيقات الكيمياء الخضراء /
الكيمياء المستدامة بأستخدام
السوائل االيونية
كلية اللغات جامعة بغداد
المؤتمر العلمي التاسع لكلية
اللغات  /جامعة بغداد
جمعية االقتصاديين العراقيين
المؤتمر العلمي السنوي االول
لجمعية االقتصاديين العراقيين
جامعة بغداد
نظرة مستقبلية في أستخدام بعض
الجينات المؤثرة في االداء
االنتاجي للدواجن لتطوير البرامج
االنتخابية في العراق
كليةالھندسةجامعةبغداد /
كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد
جامعة بغداد
كليةالعلومللبنات  /جامعةبغداد

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات
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