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5 
عٌاٌّي الرسائل 

 ّاألطارٌح

 العنوان الشهادة
 كهروكيميائية لتقدير الثايوفني يف النفط العراقي والغاز السائلاستحداث طريقة   املاجستري
 Study of the efficiency of some metal ions entrapment in الدكتوراه

crystal water granules using different spectrophotometric 
methods 

 

 

6 
 الوْاد ّالوراحل 

 الذراسٍح الرً ٌذرسِا

 الدراسيةاملادة  املرحلة
 حتليلية  االوىل
 حتليلية الثانية
 حتليل ايل الرابعة

  advance HPLCطرق فصل متقدمة, حتاليل دوائية,   دراسات عليا
  

 

7 
الثحْز 

ّالذراساخ 

 الوٌشْرج

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
1.A chromatographic study of the gaseous products 

obtained from gamma radiolysis of 30% TBP- Kerosene – 

HNO3, M. A. Ali and A. M. Saeed 

, Iraqi Journal of 

Chemistry, Vol. 

15,  

 

1992 

2.Determination of mono – butyl phosphate, di – butyl 

phosphate, tri – butyl phosphate and phosphoric acid by 

HPLC , F. M. Abid, M. A. Ali and A. M. Saeed,. 

J. IBN AL-

HAITHAM, 

Vol. 4 (1),  

1993 

3.Recovery of Nickel from burned fuel waste, Ahmed M. 

Saeed, Mathel D. Al-Sabti,  
Journal of the 

college of basic 

education, Vol. 

55,  

2008. 
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 1999 

.ازالح اٌْى الٌحاش الصٌائً هي هحالٍلَ الوائٍح تاسرخذام حثٍثاخ الجل الوائٍح 6

االمرٌلل موادج هازج,هؤٌذ قاسن العثاٌجً,ًغن شامر العْادي,  لورعذد حاهض

 احوذ هِذي سعٍذ, 

الوجلح العراقٍح للعلْم 

( 2,العذد )

 (السٌح 54الوجلذ)

2013. 

7.Evaluation of poly acrylic acid hydrogel bead as 

adsorbent for the removal of lead (II) ion from water,  

 العثاٌجً,ًغن شامر العْادي,  احوذ هِذي سعٍذ هؤٌذ قاسن 

هجلح جاهعح الٌِرٌي, 

 16للعلْم, الوجلذ 

 الصالس العذد 

2013 
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for Science and 
Medicine 
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2015 

10.New approach for removal of total  hardness 

[Ca(II),Mg(II)] from water using commercial polyacrylic 

acid hydrogel beads, study and application. 

Ahmed Mahdi Saeed and Mohammad Jassim Hamzah, 

 

International 

journal of 

advanced 

Biological and 

Biomedical 

Research, Vol.1, 

Issue 9,  
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11. Temperature effect on swelling properties of 

commercial polyacrylic acid hydrogel beads,  

Dr.  Ahmed M. Saeed,   

International 

journal of 

advanced 
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Biomedical 

Research, Vol.1, 

Issue 12,. 

2013 

12. NEW CHROMOGENIC REAGENT FOR THE 

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF 

CHLORPROMAZINE HCL IN AQUEOUS SOLUTIONS 

AND PHARMACEUTICAL FORMULATIONS, 

MOHAMMED.J.HAMZAH.AL-KAFFIJI AND 

AHAMED.M.SAEED.AL-ANBAKEY,  

International 

Journal of 

Pharmacy and 

pharmaceutical 

Science, Vol.5, 

Suppl. 3. 

, 2013 

13. Effect of pH on swelling properties of commercial 

polyacrylic acid hydrogel beads, Ahmed M. Saeed  Al – 

Anbakey.  
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Molecules. 4(1) 

2014 

  14. Zinc (II) ion removal from aqueous solution 

using commercial hydrogel beads and AAS 

measurements 
Ahmed M. Saeed1, GhassanJabbar Shadahan2 , 

Sura H. Khatham3 
 

International 

Journal of 

Application or 

Innovation in 

Engineering & 

Management 

(IJAIEM) 

Volume 4, Issue 

7, July 2015 

2015 

  15- Removal of Ni (II) Ion from Aqueous 

Solution Using Hydrogel Bead and AAS 

Measurement 

DIYALA 

JOURNAL FOR 

PURE 

SCIENCES 

Voll.11 No.4 

2015 

  16- Spectrophotometric Determination of 

Paracetamol in Some Manufactured Tablets in 
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Ahmed Mahdi Saeed 
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42(2), 

2017 
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8 
الوؤذوراخ ّالٌذّاخ 

ّّرش العول 

 الوشارك فٍِا

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
 2013 جامعة واسط املؤمتر التخصصي الثاين

 2014 اجلامعة املستنصرية املؤمتر الدويل للعلوم اهلندسية
 2014 جامعة واسط ورشة حول تطبيق املاسرت شيت االلكرتوين

 2014 جامعة واسط االاثر البئية حملطة كهرابء واسط 
 2014 بيئة واسط حملافظة واسط الندوة العلمية ملناقشة الواقع البيئي  
 2014 جامعة واسط ندوة حول معاجلة مياه هور الدملج  
 2015 جامعة دايىل دورة حول التلوث البيئي  
 2016 جامعة دايىل HPLCورشة حول حتاليل   
 2015 جامعة دايىل ندوة حول املخاطر الكيمياوية  
 2016 دايىلجامعة  ندوة حول السالمة واالمن الكيمياوي  
 2016 جامعة النهرين  RSCندوة حول   

 

 

 

 

 

 الذّراخ 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 2009 جامعة واسط دورة كفاءة احلاسوب
 2009 جامعة واسط دورة طرائق التدريس
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الوٌاصة اإلدارٌح 

 ّالعلوٍح

 إىل -من  / العلمي املنصب اإلداري
-9اىل  2014-10-9 مقرر قسم الكيمياء

11- 2015 
 2016 - 2013 عضو اللجنة العلمية لقسم الكيمياء

 2015 عضو اللجنة العلمية ملؤمتر العلوم الطبيعية لكلية العلوم والرتبية االساسية
 2016- 2015 جملس القسم الكيمياء

 2016 -2015 عضو جلنة الدراسات العليا
 2016- 2015 جلنة املقاصة

 2016- 2015 جلنة تطوير املناهج
 2016 -2015 عضو اللجنة العلمية
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11 
الشِاداخ الرقٌْوٍح 

ّالرقذٌرٌح الحاصل 

 علٍِا

  
  
  
  
  

 

12 
الرقٌْن العلوً للثحْز 

 ّاألطارٌح

 
عدد من البحوث املشاركة يف املؤمتر التخصصي الثاين ومؤمتر كلية الرتبية والبحوث املقدمة 

 حبوث( 10للنشر يف جملة واسط وكلية الرتبية)
 عدد من البحوث املقدمة للنشر يف جملة دايىل 
  
  
  

 

13 
ّالرنرٌن مرة الشنر 

 الحاصل علٍِا

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 2013-10-31 17807 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2013 - 8 -26 13420 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2013-7-23 11660 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2012-12-18 22181 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2010-1-13 537 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2014-5-5 10142 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 
 2014-3-2 3867 رئيس اجلامعة –جامعة واسط 

 2013-12-16 4952 العميد -كلية العلوم 
 2013-9-24 3553 العميد -كلية العلوم   
 2014-2-25 1235 العميد -كلية العلوم   
 2014-3-8 1418 العميد -العلوم كلية   
 2014-5-21 2939 العميد -كلية العلوم   
 2014-6-19 3447 العميد -كلية العلوم   
 2014-6-24 3502 العميد -كلية العلوم   
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 2014-8-26 4198 العميد -كلية العلوم   
 2014-9-29 4810 العميد -كلية العلوم   
 2009-8-18 3079 العميد -كلية العلوم   
 2009-7-5 1671 العميد -كلية العلوم   
 2009-6-14 1592 العميد -كلية العلوم   
 2012-10-23 4352 العميد -كلية العلوم   
 2013-6-12 2270 العميد -كلية العلوم   
 2013-5-12 99 العميد -كلية العلوم   
 2013-6-16 2287 العميد -كلية العلوم   
 2014-12-22 5997 العميد -الرتبية كلية   

 2015-11-11 2879 العميد -كلية العلوم   

 2016-1-11 70 العميد -كلية العلوم   

 2016-1-21 245 رئيس اجلامعة -جامعة دايىل –تثمني جهود   

 2016-2-1 408 العميد -كلية العلوم   

 2016-2-15 527 العميد -كلية العلوم   

 2016-3-31 1042 العميد - كلية العلوم  

 2016-4-6 1133 العميد -كلية العلوم   

 2016-5-16 1525 العميد -كلية العلوم   

 2016-6-28 483 العميد -كلية العلوم   

 


