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 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 االن -0222 جامعة النهرين قسم الكيمياء –كلية العلوم  1

0    

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0241/0242 كيمياء النفط والغاز الكيمياء 4

0242/0242 

 0202-0244 السالمة املهنية  الكيمياء 0

 0229/0228 الصف الرابع-الكيمياء الصناعية الكيمياء 3

 0242/0249 الصف الثالث-الكيمياء الصناعية الكيمياء 1

0249/0248 

 0249/0248 الكيمياء االشعاعية الكيمياء 2

0248/0202 

 

 الى -من الفترة  الجهة الوظيفة ت

م.كيمياوي، كيمياوي اقدم،  1

 رئيس كيمياويين

 6002-1891 هيئة التصنيع العسكري

استاذ مدرس،مدرس مساعد ، 6

 مساعد

قسم  –كلية العلوم  -جامعة النهرين

 الكيمياء

 االن -6002



 

 

 

 

 

 

 

  :ًالتي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4    

0    

3    

1    

2    

2    

2    

 

  :ًالتي شارك فيها.وورش العمل العلمية والندوات المؤتمرات سادسا 

نوع النشاط )  عنوان المؤتمر او الندوة او ورشة العمل التي شارك بها  ت

محلي ، عربي، 

 دولي( 

 نوع المشاركة

حضور  مشاركة ببحث 

 فقط 

2 The 3rd scientific conference of the college of 

science, University of Baghdad 

  بحث 1996محلي/

1 The 6th Conference ,College Of Science, Al-

Mustansiriyah University 

  بحث 1922محلي/

  بحث دولي المؤتمر الدولي السادس للنفط والغاز 3

 متدرب  1922محلي/ والسالمةورشة عمل برنامج االمن  0

  مدرب 1920محلي/ ورشة عمل برنامج االمن والسالمة 5

  محاضر 1929محلي/ ورشة عمل برنامج االمن والسالمة 9

المؤتمر الدولي   لالحتفال باليوم السنوي لتأسيس منظمة حظر  0

 االسلحة الكيمياوية

  بوستر عالمي

  1وبوستر/ 3بحث/ محلي لالمن الكيميائي والبايولوجيالمؤتمر التنسيقي الوطني االول  8

ورشة عمل عن المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي  6

 QSوفق مواصفات الهيئة الدولية للتصنيف الجامعي 

1925/1929 

  محاضر محلي

2

9 

 حضور  محلي ورشة عمل تطبيقات الضوء في مجال العلوم واالدلة الجنائية

2

2 

  محاضر محلي التدخين افة المجتمعندوة 

2

1 

  محاضر محلي االستخدام اآلمن للغازات المختبريةندوة 

http://sc.nahrainuniv.edu.iq/viewnews.php?art=613
http://sc.nahrainuniv.edu.iq/viewnews.php?art=613
http://sc.nahrainuniv.edu.iq/viewnews.php?art=592
http://sc.nahrainuniv.edu.iq/viewnews.php?art=592


 

 

 

 

 

 

 

2

3 

 حضور  محلي ورشة عمل استخدامات الكبريت

2

0 

  محاضر محلي  ندوة الحرائق ..اسبابها وطرق الوقاية والمعالجة

2

5 

ندوة استخدام وقود الغاز السائل وتقليل االنبعاثات الملوثة للهواء 

 والمسببة لظاهرة االحتباس الحراري والتغير المناخي

  محاضر محلي

2

9 

 حضور  محلي االنجابللعقم والعوامل المساعدة على المؤتمر العلمي الثالث 

2

0 

 حضور  محلي ندوة استراتجيات حاضنات االعمال

2

8 

 حضور  محلي ندوة التلوث البيئي والتغيرات المناخية

2

6 

 حضور  محلي ندوة سكوباس تحفة البحث والنشر العلمي

1

9 

 حضور  محلي المعلوماتية الحياتيةندوة 

1

2 

-الكيميائي والبايولوجيالمؤتمر التنسيقي الوطني الثاني لالمن 

1920 

  9بحوث عدد/ محلي

1

1 

  0بحوث عدد/ محلي 1929-المؤتمر الدولي االول للعلوم الجنائية والطب العدلي

1

3 

  محاضر محلي ندوة التلوث البيئي في االهوار ..االسباب والمعالجة

1

0 

  محاضر محلي ندوة االستراتيجية الوطنية لشؤون االلغام

1

5 

استهالك المياه وتحسين الممارسات البيئية المتعلقة  ندوة ترشيد

 بالمياه

  محاضر محلي

1

9 

ورشة عمل عن المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي 

 QSوفق مواصفات الهيئة الدولية للتصنيف الجامعي 

2016/2017 

  محاضر محلي

1

0 

  محاضر محلي 1925 -حلقة نقاشية كيمياء الحريق

1

8 

  محاضر محلي نقاشية وفعالية الحريقحلقة 

1

6 

 حضور  محلي 1920-ندوة االثار المترتبة على انتشار المخدرات في العراق

3

9 

 حضور  محلي 1929-المؤتمر العلمي الثالث لبحوث طلبة الدراسات العليا

3

2 

  محاضر محلي 1920 -ورشة عمل اخالقيات الكيمياء

3

1 

  محاضر محلي حلقة نقاشية /حوادث المختبرات

3

3 

  محاضر محلي 1929-ندوة /حوادث المختبرات /المعهد الطبي /المنصور

3

0 

  محاضر محلي ورشة عمل الحرائق/االمانة العامة لمجلس الوزراء

3

5 

  محاضر محلي حلقة نقاشية بخصوص السالمة لتداول المواد النانوية

  بحث-محاضر محلي 1920-للعلوم الجنائية والطب العدلي ثانيالمؤتمر الدولي ال 36



 

 

 

 

 

 

 

3

0 

-المؤتمر التنسيقي الوطني الثالث لالمن الكيميائي والبايولوجي

1928 

  بحث-محاضر محلي

3

8 

  دراسة محلي مؤتمر القيادة الرشيدة واالصالح االقتصادي

3

6 

ورشة عمل التطبيق العلمي لسجالت الطرائق االجرائية في 

 المختبرات الفصلية

 مشارك  محلي

0

9 

 مشارك  محلي ورشة عمل الجودة

0

2 

ندوة استخدام الطاقة المتجددة للحد من التلوث البيئي في اهوار 

 جنوب العراق

 مشارك  محلي

0

1 

 مشارك  محلي ورشة عمل الطرائق االجرائية وكيفية تطبيقها في المختبرات

0

3 

 حضور  محلي ندوة حوادث المرور

0

0 

  محاضر محلي ورشة عمل عن البيئة في االمانة العامة لمجلس الوزراء

0

5 

ورشة عمل عن المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي 

-QS 1920وفق مواصفات الهيئة الدولية للتصنيف الجامعي 

1928 

  محاضر محلي

0

9 

 مشارك افضل بوستر محلي 1920احتفالية يوم الجامعة ايار /

0

0 

 مشارك  محلي 1923احتفالية يوم الجامعة نيسان /

0

8 

  محاضر محلي 1926-ندوة اطار عمل سنداي 

0

6 

  محاضر محلي 1926 -ندوة التدخين آفة المجتمع 

5

9 

 Don’t learn)1920-1929الموسم الثقافي لقسم الكيمياء 

safety by accident) 

  محاضر محلي

5

2 

ادارة ممارسة  محلي ) فعالية الحريق( 1920-1929الموسم الثقافي لقسم الكيمياء 

تطبيقية لفعالية 

 الحريق

 

5

1 

  بحث متميز محلي 1928-المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الجنائية والطب العدلي

5

3 

  ملصق جداري  محلي 1928احتفالية يوم الجامعة ايار /

0

5 

 1928-1920الموسم الثقافي لقسم الكيمياء 

(Nanotechnology) 

  محاضر محلي

5

5 

  بوستر محلي 1928-ورشة عمل المراة الناجحة في الكيمياء

5

9 

  بحث محلي 1926-المؤتمر العلمي السابع لبحوث السوق وحماية المستهلك

5

0 

)التدخين موت  1928/1926 الكيمياء لقسم الثقافي الموسم

 بالتقسيط(

  محاضر محلي

5

8 

  لجنة تحضيرية محلي 1928-العليا الدراسات طلبة لبحوث الخامس العلمي المؤتمر

5

6 

  حضيريةت لجنة محلي 1920-المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم



 

 

 

 

 

 

 

9

9 

  محاضر محلي 1928-ورشة عمل التعليم العالي والصناعة

9

2 

الوعي بتهديدات التقنية البسيطة لقادة مجموعة ولجنة  ورشة عمل

 الجامعات لتيسير التنفيذ المستداماوي في ياألمن الكيم

  مشارك دولي

9

1 

ورشة عمل الوعي بتهديدات التقنية البسيطة لتيسير التنفيذ 

 المستدام

  محاضر محلي

 

 : براءات االخرتاع سابعا 

 السنة الدولة املاحنة براءة االخرتاع ت

1    

2    

3    

 

 : االخرى األنشطة العلمية  ثامنًا . 

 تاريخ انعقاد الدورة  مكان اقامة الدورة  عنوان الدورة التي شارك بها  ت

 1923 لبنان تدريب على جهاز االمتصاص الذري 2

 1920 جامعة النهرين -بغداد تجويد التعليم العاليدورة  1

(        CSPدورة االمن والسالمة الكيميائية ) 3

 )ادارة الدورة(

 1920 جامعة النهرين -بغداد

كلية -جامعة النهرين -بغداد (CSPدورة االمن والسالمة الكيميائية ) 3

 الصيدلة

1925 

دورة تدريبية على جهاز االمتصاص الذري  0

 )محاضر(

 1929 جامعة النهرين -بغداد

دورة السالمة واالخالقيات في مختبرات الكيمياء  5

 (CSP)محاضر( )

 1920 جامعة النهرين –بغداد 

اخالقيات العمل والسالمة واالمن الكيمياوي دورة  9

 (CSP)محاضر( )

كلية العلوم  -جامعة بغداد -بغداد

 للبنات

1928 

دورة اخالقيات العمل والسالمة الكيمياوية  0

 (CSP)محاضر( )

كلية  -جامعة بغداد -بغداد

 التربية/ابن الهيثم

1928 

دورة تنمية مهارات طلبة الدراسات العليا  8

(ACS) 

كلية  -جامعة النهرين –بغداد 

 الهندسة

1928 

 1926 جامعة النهرين –بغداد  (EDXدورة فحوصات السطوح )محاضر عن  6

دورة االساليب الحديثة المتبعة لتعزيز جوانب  29

 ( محاضرCSPاالمن والسالمة في المختبرات )

 1926 جامعة النهرين –بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادات التقديرية

تاريخ الحصول  الجهة المانحة للجائزة  اسم الجائزة الحاصل عليها   ت

 على الجائزة  

درع المؤتمر التنسيقي الوطني االول لالمن  2

 الكيميائي والبايولوجي

 CSP 1929المؤتمر & 

درع المؤتمر العلمي السابع لبحوث السوق  1

 وحماية المستهلك

مركز بحوث السوق وحماية 

 بغدادجامعة -المستهلك

1926  

شهادة تقديرية الفضل بوستر في احتفالية يوم  3

 1920ايار/–الجامعة 

قسم -كلية العلوم–جامعة النهرين 

 الكيمياء

1920 

شهادة مدرب في برنامج االمن والسالمة  0

 (CSPالكيميائية )

 1925 ( العراقCSPممثل برنامج )

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة ورشة عمل الخريجين–شهادة تقديرية  5

 الكيمياء

1920 

 التنسيقي المؤتمرشهادة تقديرية اللقاء بحث في  9

 والبايولوجي الكيميائي لالمن الثاني الوطني

 1920 جامعة بابل

المؤتمر شهادة تقديرية للبحث المتميز في  0

التنسيقي الوطني الثالث لالمن الكيميائي 

 والبايولوجي

 1928 النهرينجامعة -مركز الدنا العدلي

شهادة مشاركة ببوستر في ورشة عمل المراة  8

 الناجحة في الكيمياء 

 1928 العلوم كلية– النهرين جامعة

 التنسيقي المؤتمر في اللقاء بحث تقديرية شهادة 6

 والبايولوجي الكيميائي لالمن الثالث الوطني

 1928 النهرين جامعة-العدلي الدنا مركز

 في واالخالقيات السالمة دورةشهادة تقديرية في  29

 (CSP( )محاضر) الكيمياء مختبرات

 2017 العلوم كلية– النهرين جامعة

 يوم احتفالية في بوسترب للمشاركة تقديرية شهادة 22

 1928/ايار– الجامعة

قسم -العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1928 

 على المترتبة االثار ندوةشهادة تقديرية في  21

 1920-العراق في المخدرات انتشار

 1920 النهرين جامعة-العدلي الدنا مركز

شهادة مشاركة اللقاء محاضرة في الموسم  23

 1920/1928الثقافي لقسم الكيمياء

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1928 

للتنمية مؤسسة المرتقى العراقية  العالي التعليم تجويد دورةشهادة مشاركة في  20

 البشرية

1920 

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية /السالمة  25

 واالمن الكيميائي

 1920 العراق( CSP) برنامج ممثل

االمن / التدريبية الدورة في مشاركة شهادة 29

 ةالكيميائي السالمةو

 1922 العلوم كلية– النهرين جامعة

 يوم احتفالية في ببوستر للمشاركة تقديرية شهادة 20

 1923/نيسان– الجامعة

 1923 العلوم كلية– النهرين جامعة

 الموسم في محاضرة اللقاء مشاركة شهادة 28

 1920/1925الكيمياء لقسم الثقافي

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1925 

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية  26

 العلوم

 1925 العلوم كلية– النهرين جامعة

شهادة اجتياز دورة تدريبية لجهاز االمتصاص  19

 الذري

 1925 الجامعة االمريكية للعلوم/ لبنان

 1925 العلوم كلية– النهرين جامعة شهادة تقديرية العداد المختبرات التخصصية 12



 

 

 

 

 

 

 

 الموسم في محاضرة اللقاء مشاركة شهادة 11

 1929/1920الكيمياء لقسم الثقافي

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1920 

 لقسم الثقافي الموسم في مشاركة شهادة 13

الدارة فعالية وممارسة  1929/1920الكيمياء

 الحريق 

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1920 

شهادة تقديرية اللقاء محاضرة في ورشة عمل  10

 مدونة االخالقيات 

 1920 جامعة النهرين

 التنسيقي المؤتمر في بحث اللقاء تقديرية شهادة 15

 والبايولوجي الكيميائي لالمن االول الوطني

 1929 جامعة بابل

 الدولي المؤتمر في بحث اللقاء تقديرية شهادة 19

 1920-العدلي والطب الجنائية للعلوم الثاني

 1920 النهرين جامعة -العدلي الدنا مركز

 العلمي المؤتمر في بحث اللقاء تقديرية شهادة 10

 1926-المستهلك وحماية السوق لبحوث السابع

 السوق بحوثمركز  -جامعة بغداد

 المستهلك وحماية

1926 

 دورةمحاضرات في  اللقاء تقديرية شهادة 18

 الكيمياوي واالمن والسالمة العمل اخالقيات

(CSP) 

 1928 كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد

 دورةفي  محاضرة اللقاء تقديرية شهادة 16

 (EDX عن محاضر) السطوح فحوصات

 1926 كلية العلوم -جامعة النهرين

 تنمية دورة  في محاضرات اللقاء تقديرية شهادة 39

 (ACS) العليا الدراسات طلبة مهارات

 1928 العلوم كلية -النهرين جامعة

 الموسم في محاضرة اللقاء مشاركة شهادة 32

)التدخين 1928/1926الكيمياء لقسم الثقافي

 موت بالتقسيط(

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1926 

الخامس لطلبة  العلمي المؤتمر في تقديرية شهادة 31

 الدراسات العليا

 1928 العلوم كلية -النهرين جامعة

 دورة في محاضرات اللقاء تقديرية شهادة 33

( محاضر) الكيمياوية والسالمة العمل اخالقيات

(CSP) 

 كلية -بغداد جامعة -بغداد

 الهيثم ابن/التربية

1928 

 الموسم في محاضرة اللقاء مشاركة شهادة 30

 1928/1926الكيمياء لقسم الثقافي

(To be safe or not to be) 

 قسم-العلوم كلية– النهرين جامعة

 الكيمياء

1928 

شهادة تقديرية في المؤتمر الدولي االول لكلية  35

 العلوم 

 1920 العلوم كلية -النهرين جامعة

شهادة تقديرية في ورشة عمل التعليم العالي  39

 والصناعة

 1928 العلوم كلية -النهرين جامعة

المراة الناجحة في  عمل ورشة في تقديرية شهادة 30

 الكيمياء

 1928 العلوم كلية -النهرين جامعة

 الدولي المؤتمر في بحث اللقاء تقديرية شهادة 38

 العدلي والطب الجنائية للعلوم الثالث

 1928 النهرين جامعة -العدلي الدنا مركز

ورشة عمل الوعي بتهديدات شهادة مشاركة في  36

التقنية البسيطة لقادة مجموعة ولجنة األمن 

 الكيمياوي في الجامعات لتيسير التنفيذ المستدام

 1926 تركيا -انطاليا

الوعي بتهديدات ورشة عمل شهادة تقديرية في  09

 التقنية البسيطة لتيسير التنفيذ المستدام

 1926 كلية العلوم -جامعة النهرين

شهادة تقديرية القامة دورة بعنوان)االساليب الحديثة  02

 المتبعة لتعزيز جوانب االمن والسالمة في المختبرات(
 1926 كلية العلوم -جامعة النهرين

 



 

 

 

 

 

 

 

 أو تطوير التعليم: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع تاسعًا . 

 

 سنة النشر  اسم المجلة المنشور بها البحث  عنوان البحث  ت

2 IMPROVEMENT THE 

STABILITY OF UNSTABLE 

POLY NITROESTER 

BY DIETHYL DIPHENYLUREA 

Journal of Al-Nahrain 

University 

1998 

قياس المقاومه الكهربائية لالكياس الموصلة  1

للشحنات الكهربائية المصنعة من مادة البولي 

 فنيل كلورايد

 1998 مجلة جامعة النهرين/العلوم

3 Initial Assessment of Hydrocarbon 

Potentiality and 

Palaeoenvironmental Deposition 

Using Optical Method to Selected 

Oil Wells North Iraq 

Proceeding of 3rd scientific 

conference of the college of 

science, University of 

Baghdad 

1996 

0 Applications of Chemical Analysis 

to Evaluate Jurassic Hydrocarbon 

Potentiality Northern Iraq 

The 6th Conference ,College 

Of Science, Al-Mustansiriyah 

University 

1922 

5 Modified Method for Chemical 

Extraction of Palynomorphs from 

Petroleum Source Rocks 

Journal of Al-Nahrain 

University 

1921 

دراسة تقليل االنبعاثات الغازية من المركبات  9

للمحطات التحويلية النموذجية للمخلفات الصلبة 

 البلدية

Journal of Iraqi Industrial 

Research 

1925 

0 Optical constant of poly(vinyl 

chloride) doped by nano ZnO 

Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research 

1925 

8 Geochemical correlation of oil and 

source rocks from selected 

exploratory wells within Northern 

Meesopotamian basin ,Iraq 

Araban Journal of 

Geoscience 

1929 

6 Evaluation and Comparison of the 

Quality of Two Crude Oils at Dura 

Oil Refinery 

Journal of Al-Nahrain 

University 

1929 

29 Evaluation and Comparison 

between Crude Oil Straight Run 

Fractions and its Commercial 

Fractions 

Journal of Al-Nahrain 

University 

1929 

22 Preparation and Production of High 

Grade Sulfonic 

International Journal of 

Science and Research 

1929 

21 The Application of Light-still on the 

Run 

Chemistry Research Journal 1929 

23 Fire and Explosion Hazards 

Expected in a Laboratory 

Journal of Laboratory 

Chemical Education 

1929 

20 Teaching Laboratory Renovation Oriental Journal of Physical 1929 



 

 

 

 

 

 

 

Sciences 

25 Laboratory biological safety cabinet 

(BSC) explosion 

Karbala International 

Journal of Modern Science 

1929 

29 For a Safer Working Environment 

with Hydrofluoric Acid in Iraqi 

Industrial Plants 

Open Journal of Safety 

Science and Technology 

1929 

20 Study of inhibition effect of 

carboxylic salt derivative on 

corrosion of C1010 carbon steel in 

saline solution 

Protection of Metals and 

Physical Chemistry of 

Surfaces 

1929 

28 Maintenance and Testing of Fume 

Cupboard 

Open Journal of Safety 

Science and Technology 

1920 

26 A Vision to Promote the Forensic 

DNA Facility at Al-Nahrain 

University in Terms of Safety 

Measures 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1920 

19 A Technical Evaluation of a 

Chemistry Laboratory: A Step 

Forward For Maintaining Safety 

Measures 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1920 

12 Improvement of a Chemical Storage 

Room Ventilation System 

Journal of Progressive 

Research in Chemistry 

1920 

11 A Glimpse into Establishing and 

Developing Safety Measures in the 

Department of Chemistry, College 

of Science, Al-Nahrain University in 

2016 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1920 

13 Bad filling ionic liquid sample in 

split tube furnace 

Interdisciplinary Journal of 

Chemistry 

1920 

10 Mind What You Put in a Furnace: 

A Case Study for a Laboratory 

Incident 

Journal of Environmental 

Science and Public Health 

1920 

15 Evaluating a Chemical/Biological 

Laboratory to Promote Safety 

Measures 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1920 

19 Lack of maintenance in a chemica l 

laboratory has almost caused an 

accident 

Open Access Journal of 

Chemistry 

1920 

10 Environmental problem from the 

Combustion of Sulfur in Mishraq 

Field 

Specialty Journal of 

Chemistry 

1920 

18 A Postgrduate Laboratory 

Renovation 

Iraqi National Journal of 

Chemistry 

1920 

16 Chemical container and risk of 

replacement—real examples from 

chemistry laboratories 

Archives of Chemical Studies 1928 

39 Detection the Degradation of PS 

Thin Films Containing Triazole 

Complexes by FTIR Techniques 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1928 



 

 

 

 

 

 

 

32 Hydrogen Balloons: Bright Colors 

but Hidden Fire Hazard 

International Journal of 

Public Health & Safety 

1928 

31 Determination of Toxic Elements in 

Tobacco ,Tobacco Smoke and Ash 

from Selected Imported Cigarette 

Brands 

Al-Nahrain University 

Journal for Science 

1928 

33 Risk assessment in postgraduate 

laboratories 

J Pub Health Catalog 1928 

30 Scientific and Applied Activities for 

the Chemistry Department / College 

of Science / Al-NahrainUniversity to 

Enhance Security and Safety in 

2017 

Oriental Journal of Physical 

Sciences 

1928 

35 Identification of the 

Potential Hazards in a 

Teaching Chemistry 

Laboratory  

International Journal of 

Organic and Inorganic 

Chemistry 

1928 

39 Morphological, Liquid 

Crystal and Optical Band 

Energy Properties of 

Polyphosphates 

 

Al-Nahrain Journal of 

Science 

1926 

30 Classification of Crude Oils 

and its Fractions on the 

Basis of Paraffinic, 

Naphthenic and Aromatics 

Al-Nahrain Journal of 

Science 

1926 

38 Compatibility Guide for Hazardous 

Materials in Laboratories 

Open Access Journal of 

Chemistry 

1926 

36 Heavy Metals Determination 

in Hair Dye Samples 

Selected from Iraqi Markets 

Open Access Journal of 

Chemistry 

1926 

 

  اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :عاشرًا. 

 اسم الدولة تاريخ االنضمام اهليئة العلميةاسم  ت
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  و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 رقم وتاريخ كتاب الشكر والتقدير  الجهة المانحة لكتاب الشكر والتقدير   ت

 1/3/1929  068ع/ كلية العلوم 2

 12/6/1920 3059ع/ كلية العلوم 1

 10/22/1925 885 كلية الصيدلة/جامعة النهرين 3

 21/9/1929 9/8800  رئيس الجامعة 0

 21/1/1920  053ع/ كلية العلوم 5

 21/9/1998 2930ه/ كلية الهندسة /جامعة النهرين 9

 8/5/1921 2836ه/ كلية الهندسة /جامعة النهرين 0

 15/0/1921  1383ع/ كلية العلوم 8

 19/2/1923  353ع/ كلية العلوم 6

 1/22/1920 2/29318 رئيس الجامعة 29

 22/8/1925 2/23816 رئيس الجامعة 22

 11/21/1929 0200ش/ المعهد الطبي التقني/المنصور 21

 9/1099 25/1/1920 النهرين تثمين جهود /رئيس جامعة 23

 10ع/ 1/2/1920 كلية العلوم 20

 2/209 3/2/1920  رئيس الجامعة 25

 250ع/ 13/22/1929 كلية العلوم 29

 26/29/1929 9/23089 رئيس الجامعة 20

 590م.ط/ 2/22/1929 مدير مركز بحوث الطاقات المتجددة 28

 20/0/1920 60  ع/  كلية العلوم 26

 2/22/1920 3069ع/ العلومكلية  19

 21/22/1920 3690ع/ كلية العلوم 12

 1928 ابن الهيثم جامعة بغداد-كلية التربية 11

 8/5/1928 2/9968 رئيس جامعة النهرين 13

 2/22/1920 3069ع/ كلية العلوم 10

 21/22/1920 3690ع/ كلية العلوم 15

 6/0/1928 190ع س / كلية العلوم 19

 15/0/1928 113ع/ العلوم )تثمين جهود(كلية  10

 0/5/1926 020ع ث / كلية العلوم 28

 20/0/1926 1625ع م ع/ كلية العلوم 29

  كلية الهندسة 39

 26/1/1926 039 كلية العلوم 32

 0/1/1926 506ع/ كلية العلوم 31

 3/1/1926 98ع/ كلية العلوم 33

 13/29/1926 123ع م س/ كلية العلوم 30

 26/2/1919 2/2/01ع ص/ كلية العلوم  35

 



 

 

 

 

 

 

 

  أو املرتمجة الكتب املؤلفة :ثاني عشر. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

4   

0   

3   

 

 

 ات ــ:اللغ ثالثة عشر 

             عربي 

             انكليزي 

 

 االكادميية اخلاصة بالباحثعشر : املواقع االلكرتونية  اربعة . 

 الرابط املوقع االلكرتوني ت

1 Google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&use

r=9VTdejAAAAAJ 

2 model https://mdl.coie-nahrain.edu.iq/my/ 

3   
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   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


