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  مدرس اللقب العلمً :

 التحصٌل العلمً :

قسم  – / العلومكلٌة  –درجة البكالورٌوس فً علوم الكٌمٌاء من جامعة بغداد  -1

  الكٌمٌاء

 م  1995تارٌخ التخرج : 

من جامعة  – التحلٌلٌةتخصص الكٌمٌاء  –درجة الماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء  -2

 م 2005قسم الكٌمٌاء  بتارٌخ  –/ علومكلٌة ال – االنبار

 

 عنوان الرسالة :



2 
 

  معادلة لتقدير القوة االيونية بطريقة التوصيل الكهربائيطوير ت

كتور / اسماعٌل وتم العمل البحثً والمناقشة وكتابة الرسالة تحت اشراف االستاذ الد

  تور / تحسٌن علً زٌدانواالستاذ الدك  خلٌل الخطٌب

من جامعة بغداد  –تحلٌلٌةكٌمٌاء تخصص  –درجة الدكتوراة فً علوم الكٌمٌاء  -3

 م  2014قسم الكٌمٌاء  بتارٌخ  –لعلوم للبنات /كلٌة ا –

 عنوان االطروحة :

ازالة بعض الملوثات العضوية من المحاليل المائية بواسطة استعمال اطيان عراقية وأطيان  
 وتطبيق برنامج شبه تجريبي لدراسة االمتزاز نظريا،تف اعل فنتون  محسنة  

 

ة / خلود الدكتور ةالرسالة تحت اشراف االستاذوتم العمل البحثً والمناقشة وكتابة 

 ة الدكتور / سعدٌة احمد ظاهرواالستاذ عبد صالح السعدي

 :م  0202م حتى   0225الخبرات التدرٌسٌة من عام 

 جامعة دٌالى-قسم الكٌمٌاء–كلٌة العلوم -ةلطالب المرحلة االولى تحلٌلٌةالكٌمٌاء ال -1

 جامعة دٌالى-فً كلٌتً العلوم والتربٌةلطالب المرحلة الثانٌة  الكٌمٌاء التحلٌلٌة -2

  كلٌة العلوم-حٌاتٌة لطالب المرحلة الثانٌةالكٌمٌاء ال -3

جامعة -فً كلٌتً العلوم والتربٌةلطالب المرحلة الرابعة  التحلٌل الكٌمٌائً االلً -4

 دٌالى

 البحوث المنشورة :
 Adsorption study of Rhodamine B dye on iraqi: 1  اسم البحث      

bentonite and modified bentonite by nanocompound 

TiO2,ZnO,Al2O3 and sodiumdodecyle sulfate 

-American Journal of Environmental Science 9(3):269اسم المجلة:

297,2013 
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 Congo red Adsorotion on Bentonite and Modified: 2اسم البحث 

Bentonite 

 Online International Interdisciplinary Research Journalاسم المجلة:

IssN2249-9598,volumeIII,Issue-V,Sept-Oct 2013 

 Degradation studies of Rhodamine B in the presence:3اسم البحث 

of UV/H2O2/Fe+2 

 International Journal of Technical Research andاسم المجلة:

Applications-ISSN:2320-8163,Volume 2,Issue 6/2014,pp.123-

127 

 Removal of  Congo Red by Photochemical Treatment:4سم البحثا

using Photo-Fenton Reagent 

 Analytical Chemistry An Indian Journal View:5اسم المجلة
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 .لبلمرة المشتركة للمونمرات كبٌرة الحجم :دراسة حركٌات ا6اسم البحث

المجلد  -2012العدد االول-الجامعة المستنصرٌة-:مجلة كلٌة التربٌة7اسم المجلة

 الثانً

لبعض االلكترولٌتات  وصٌلٌة الكهربائٌة والقوة االٌونٌةت:العالقة بٌن ال8اسم البحث

 .العدد الثانً-الثالثالمجلد –جامعة االنبار للعلوم الصرفة  مجلة-ثنائٌة الشحنة

: العالقة بٌن النوصٌلٌة الكهربائٌة والقوة االٌونٌة اللكترولٌتات ثنائٌة 9اسم البحث

 2009- 31العدد-مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة Na2SO4’Na2CO3الشحنة 

 

  

 الخبرات العملٌة على االجهزة العلمٌة :

( والمجهز من شركة شٌمادزو   FT-IR)جهاز مطٌافٌة االشعة ما تحت الحمراء  -1

 الٌابانٌة 
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(والمجهز من قبل  UV-Visالمرئٌة  ) –جهاز مطٌافٌة االشعة ما فوق البنفسجٌة  -2

 شٌمادزو الٌابانٌة  شركة

والمجهز من قبل  (  HPLCجهاز كروموتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة  عالً الضغط ) -3

 شٌمادزو الٌابانٌة  شركة

( والمجهز من قبل شركة   Atomic absorptionالذري ) جهاز االمتصاص -4

 بً جً االنكلٌزٌة 

 الحاسوب:

)ممتتتتتتتتتتاز(  Wordبشتتتتتتتتتكل)جٌد جتتتتتتتتتدا(  Windowsاستتتتتتتتتتخدام االنترنتتتتتتتتتت و

Excel)برنامج )جٌتتتد Chemoffice   والختتتاص برستتتم المركبتتتات الكٌمٌائٌتتتة

 ومعرفة الكثٌر من المعلومات عن هذة المركبات
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 ممتاز          ممتاز     ممتاز                 العربٌة:

 متوسط   متازم  جٌد  اإلنجلٌزٌة: 

 


