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 البال سلمان دمحم حسٌن  :االسى انزثبػً 

 1/7/1967 :تبرٌخ انٕالدح 

 9/4/5115  :تبرٌخ انحصٕل ػهٍٓب                                              الدكتوراه:    انشٓبدح 

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة :انتخصص انذقٍق                                     انكًٍٍبءانتخصص انؼبو     

 15/15/5116 :تبرٌخ انحصٕل ػهٍّ                                      استاذ مساعد:     انهقت انؼهًً 

 سنة 58:ػذد انسُٕاد فً انتؼهٍى انؼبنً 

 الٌوجد:ػذد انسُٕاد خبرج انتؼهٍى انؼبنً 

 ikbalsalman696@gmail.com:انجزٌذ االنكتزًَٔ 

 1991 :تبرٌخ انحصٕل ػهٍّ                          جامعة بغداد:   انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انجكبنٕرٌٕص 

 5115تبرٌخ انحصٕل ػهٍّ                              جامعة االنبار:  انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انًبجستٍز 

 5115تبرٌخ انحصٕل ػهٍّ                             جامعة بغداد:   انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انذكتٕراِ 

 تطوٌر طرٌمة لتمدٌر الموة االٌونٌة بطرٌمة التوصٌل الكهربائً :ػُٕاٌ رسبنخ انًبجستٍز 

ت العضوٌة من محالٌلها المائٌة باستخدام اطٌان عرالٌة تمدٌر وازالة بعض الملوثا :ػُٕاٌ اطزٔحخ انذكتٕراِ 

 شبه تجرٌبً لدراسة االمتزاز نظرٌاواطٌان عرالٌة محورة وتطبٌك برنامج 

 

 

  -:انٕظبئف انتً شغهٓب  -

 انى -انفتزح يٍ   يكبٌ انؼًم انٕظٍفخ  د

 5116-1995 جامعة االنبار تدرٌسً 1

 5151-5117 جامعة دٌالى تدرٌسً 5

    

 

 

 انجبيؼبد أ انًؼبْذ انتً درص فٍٓب -

/ انكهٍخ / انجبيؼخ ) انجٓخ  د
 (انًؼٓذ

 يالحظبد انى  –انفتزح يٍ 

  5116-1995 تدرٌسً/جامعة االنبار -1



  5151-5117 تدرٌسً/جامعة دٌالى -5

    

 

 انًٕاضٍغ انتً قبو ثتطٌٕزْب أ سبْى فً تطٌٕزْب  -

 انسُخ انذراسٍخ انًبدح انقسى  انكهٍخ  انجبيؼخ د
 5116-1995 التحلٌلٌة الكٌمٌاء العلوم االنبار -1

التربٌة للعلوم  دٌالى 
 الصرفة

 5151-5117 التحلٌل االلً الكٌمٌاء

      

 

 االشزاف ػهى رسبئم انًبجستٍز ٔ اطبرٌح انذكتٕراِ -

ػُٕاٌ انزسبنخ  انقسى  انكهٍخ  انجبيؼخ د

 أ االطزٔحخ
 انسُخ انذراسٍخ

التمدٌر الطٌفً  الكٌمٌاء العلوم دٌالى -1
لبعض 

المستحضرات 
الصٌدالنٌة 

بطرٌمة االلتران 
 التأكسدي

5117 

التربٌة للعلوم  دٌالى -5
 الصرفة

تمدٌر بعض  الكٌمٌاء
مكونات حصى 
الكلى بطرق 
 تحلٌلٌة مختلفة

5118 

التربٌة للعلوم  دٌالى -3
 الصرفة

كروموتوغرافٌا  الكٌمٌاء
السائل عالً 

االداء العكوسة 
لتمدٌر 

الباراسٌتامول 
والكافٌٌن 

 والكلورفٌناكول

5118 

 

 انًؤتًزاد ٔ انُذٔاد انؼهًٍخ انتً شبرك فٍٓب  -

 انسُخ  َٕع انًشبركخ   يكبٌ االَؼقبد انؼُٕاٌ د

مؤتمر النور الدولً  -1
 للعلوم والتكنولوجٌا

 5119 بحث السلٌمانٌة

 5118 بحث السلٌمانٌة مؤتمر جامعة الكتاب -5

مؤتمر نمابة االكادٌمٌٌن  -3
 العرالٌة

 5151 بحث اربٌل

 

 انذٔراد انتً شبرك فٍٓب ٔ انتً اقبيٓب  -

 انسُخ  يكبٌ االَؼقبد ػُٕاٌ انذٔرح  د

 5115 جامعة النهرٌن مطٌافٌة االمتصاص الذري -1



تمنٌة كروموتوغرافٌا السائل عالً  -5
 االداء

 5116 كلٌة العلوم

 5117 نجامعة النهرٌ السالمة واالمن الكٌمٌائً -3

 

 انًشزٔػبد انجحثٍخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انًجتًغ ٔ تطٌٕز انتؼهٍى  -

 انسُخ  يحم انُشز ػُٕاٌ انجحث  د

1- Spectrophotometric 

Determination of Bisacodyl in 

Pure and 

Pharmaceutical Preparation via 

Oxidative Coupling 

Organic Reaction 

 5117 مجلة بغداد للعلوم

5- Spectrophotometric 

Determination for Bisacodyl 

Drug by Oxidative Coupling 

with Ansidine 

International Journal of 
Pharmaceutical Research 

5119 

3-  
 A simple and sensitive 

colorimetric method for the 
determination of Propranolol 

hydrochloride in pure and 
pharmaceutical preparation via 

oxidative coupling organic 
reaction 

J. Pharm. Sci. & Res. 5118 

 

 :انًجالد انؼبنًٍخ انتً قبو ثبنُشز ثٓب  -

انؼذد انذي َشز  ػُٕاٌ انجحث  انذٔنخ اسى انًجهخ د

 فٍّ
 انسُخ 

1- Biochem. Cell. 
Arch. 

 INDIRECT الهند

COLORIMETRIC 

METHOD FOR 

DETERMINATION OF 

AMPICILLIN IN 

BULK AND SOME 

PHARMACEUTICAL 

PREPARATIONS 

VIA OXIDATION 

WITH POTASSIUM 

PERMANGANATE 

5 5151 

5-  

 nternational 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research  

 
 الهند

RP – HPLC Developed 

Method for 

paracetamol, 

Caffeine and 

Chlorpheniramine 

Maleate Estimation in 

Pure and 

pharmaceutical 

formulation 

11 5119 

      

 

 ػضٌٕخ انٍٓئبد ٔ انجًؼٍبد  انؼهًٍخ انًحهٍخ ٔ انذٔنٍخ -



/ يب سال ػضٕاً  تبرٌخ االَتسبة   دٔنٍخ -يحهٍخ  اسى انٍٓئخ د
 اَتٓبء انؼضٌٕخ

 يالحظبد

      

      

      

 

 (كتت شكز –شٓبداد تقذٌزٌخ  –جٕائش ) اثذاػبد أ َشبطبد حصم فٍٓب ػهى  -

َٕع انُشبط أ  د

 االثذاع
 يب حصم ػهٍّ 

شٓبداد  –جٕائش )

كتت  –تقذٌزٌخ 

 (شكز

ػُٕاٌ انُشبط أ  انجٓخ انًبَحخ 

 االثذاع
 انسُخ 

      

      

      

 

 انتأنٍف ٔ انتزجًخ  -

غٍز / يُٓجٍخ  ػذد انطجؼبد سُخ انُشز  دار انُشز ػُٕاٌ انكتبة د

 يُٓجٍخ
      

      

      

 

 انهغبد انتً ٌجٍذْب  -

1- 

2-  

 انًسبًْبد فً خذيخ انًجتًغ  -

1- 

2- 


