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الشهادة الحاصل عليها  :بكالوريوس علوم كيمياء  /كلية العلوم  -جامعة بغداد 6611-
ماجستير كيمياء عضوية  /كلية العلوم  -جامعة بغداد 6661 -
دكتوراه كيمياء عضوية  /كلية التربية /جامعة تكريت 6001 -
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
مكان العمل :قسم الكيمياء /كلية التربية /جامعة سامراء
البريد االلكتروني االكاديمي والجميل maha.s56@uosamarra.edu.iq:
251966maharmf@gmail.com

المناصب :
 -6رئيس قسم السيطرة النوعية /الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية – سامراء /وزارة الصناعة والمعادن ( )6006- 6001
 -6رئيس قسم البحث والتطوير /الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية  -سامراء /وزارة الصناعة والمعادن( )6060-6006
 -3مقررة الدراسات العليا في قسم الكيمياء  -كلية التربية /جامعة سامراء ()6061-6062

المهام :
 -6تدريس مادة الكيمياء العضوية والصناعية لطلبة البكالوريوس ( لعدة مراحل ) منذ 6060 - 6001
 -6تدريس التشخيص العضوي لطلبة البكالوريوس لمرحلة الرابع لسنوات متعددة ومتفرقة منذ 6066 - 6066
 -3تدريس مادة الكيمياء العضوية المتقدمة  ,التشخيص العضوي  ،كيمياء الحلقية غير المتجانسة و العضوية الفلزية لطلبة الماجستير لسنوات متفرقة منذ
6060 – 6066
الخبرات  :اإلشراف على عدد من طلبة الماجستير وعضوه في عدد من لجان المناقشة لطلبة الماجستير والدكتوراه وعضو في اللجنة العلمية
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Formulation of Metoclopramide HCl
oral drop 1mg/1ml

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
،وزارة الصناعة
والمعادن

الموسعة
الخالصات
لبحوث وزارة الصناعة

/

272-272
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Formulation of Ciprofloxacin 750 mg
Film Coat

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
،وزارة الصناعة
والمعادن

الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة
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272-272
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Formulation of Spironolactone 50 mg
tab.

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
،وزارة الصناعة
والمعادن

الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة

/

131-132
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Formulation of Chlorpheniramine
maleateas a syrup 2mg/5ml

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
،وزارة الصناعة
والمعادن

الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة

/

101-29

2011

2011

27-22
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الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
وزارة الصناعة،
والمعادن

Formulation of Loperamide HCl 2mg
tablets
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111-109

/

الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
وزارة الصناعة،
والمعادن

Formulation of Domperidon susp.
1mg/1m

-2

2011

121-122

/

الخالصات الموسعة
لبحوث وزارة الصناعة

الهيئة العامة للبحث
والتطوير الصناعي
وزارة الصناعة،
والمعادن

Effect the Fixed and Volatile Oils
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1,3,4Thiadiazole and Pentaerythritol tetra
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OF NEW BENZIMIDAZOLE BEARING
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Antibacterial Screening of New
Synthesis Schiff Base having
Benzimidazole moiety
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Synthesis , spectroscopic
characterization, and antibacterial ,
evaluation of new Schiff bases bearing
benzimidazole moiety
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evaluation cytotoxic of some
urea/thiourea derivates of
Oxymetazoline against HepG2 cell line
Synthesis and Antibacterial Evaluation
of New Derivatives of Metronidazole
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biochemical markers in local male
rabbits
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عنوان المؤتمر
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Preparation and Polymerization of Maleimide Derivatives
Homopolymerization and Copolymerization with
Acrylamide for some Sulfa Drugs

Conference of College of Education /Samarra ,
Tikrit University
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2/3/2016

Synthesis, Characterization and Biological Investigation of
some new Hydroxy -1, 3, 4 – Oxadiazole Derivatives,
(poster)
Synthesis and characterization of new Mannich bases
derivative from Naproxen and study their antibacterial
activity

Third Scientific Conference AL-Kindy College
of Medical , Bagdad University
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Third Women Scientific Conference ,University
of Bagdad ,College of Science for Women,
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11 /2016

