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 البريد االلكتروني:
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 االلق اب العلمية
 31/1/2018بتاريخ  مدرس مساعد

 الشهادات
 (2015العراق ) / ذي قار( جامعة  حياتيةيمياء ك –علوم كيمياء ) الماجستير

 (2009العراق ) /ذي قار( جامعة  علوم كيمياء) لوريوساالبك

 عنوان رسالة الماجستير
 EXTRACTION, IDENTIFICATION AND BIOACTIVITIES OF THE 

TRITERPENOIDS SAPONINS FROM LEPIDIUM AUCHERI BOISS 

االداريةالمناصب    
 2018 – 2017العين االهلية جامعة  –كلية طب االسنان مقرر  -1

 2019 – 2017ة العين جامع –فرع العلوم الطبية واالساسية كلية طب االسنان رئيس  -2

 2019 – 2017مجلس جامعة العين االهلية امين  -3

 ولغاية االن 2019عميد كلية طب االسنان للشؤون االدارية وكالة معاون  -4
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دريستال  
جامعة  /كلية طب االسنان  / األولىالمرحلة  /النظري + العملي  / Medical chemistryمقرر تدريس  -1

  العين

 العينجامعة  /كلية طب االسنان  /الثانية المرحلة   /النظري + العملي / Biochemistryمقرر تدريس  -2

   العين جامعة/ هندسة النفطكلية  / ولىاالالمرحلة /النظري + العملي/ General chemistryمقررتدريس  -3

  ذي قارجامعة / العلومكلية / رابعةالالمرحلة /النظري + العملي/ Insrumental analysisمقرر تدريس  -4

 /قسم التحليالت المرضية  / األولىالمرحلة   /النظري + العملي  / General chemistryمقرر تدريس  -5

  الناصرية  /معهد التقني الطبي ال

قسم التحليالت المرضية /األولىالمرحلة /النظري + العملي  / Clinical Biochemistryمقرر تدريس  -6

  الناصرية  /معهد التقني الطبي ال /

 / صحة المجتمعقسم /األولىالمرحلة /النظري + العملي  / Clinical Biochemistryمقرر تدريس  -7

  الناصرية  /معهد التقني الطبي ال

جامعة /  العلومكلية  / قسم الكيمياء/األولىالمرحلة /العملي / Analytical chemistryمقرر تدريس  -8

  ذي قار

  ذي قارجامعة / العلومكلية / قسم الكيمياء/ثالثةالالمرحلة /العملي / Organic chemistryمقرر تدريس  -9

جامعة /  العلومكلية / قسم الكيمياء / ثالثةالالمرحلة  /العملي / Inorganic chemistryمقرر تدريس  -10

  ذي قار

  ذي قارجامعة /  العلومكلية /  قسم الكيمياء / ثالثةالالمرحلة  /العملي / Biochemistryمقرر تدريس  -11

  ذي قارجامعة  / العلومكلية  / علوم الحياةقسم  / نيةثاالالمرحلة / العملي / Biochemistryمقرر تدريس  -12

جامعة / العلومكلية / الكيمياءقسم /الرابعةالمرحلة /العملي / Organic idenfificationمقرر تدريس  -13

  ذي قار

  ذي قارجامعة / لصيدلةاكلية  /ثالثةالالمرحلة /العملي / Inorganic chemistryمقرر تدريس  -14

 

 

 



    محمد قاسم الخزاعيم م.                                       السيرة الذاتية           

Page 3 of 3 
 

خبراتال  
 2016ضمن الفريق البيئي للعام  المكتب االستشاري الهندسيعضو  -1

  Atomic absorption  جهاز طيف االمتصاص الذري علىالعمل  -2

 C H N S-Oالتحليل النواعي للعناصر العضوية   جهازعلى العمل  -3

 UV- spectrophotometer   فوق البنفسجية األشعةعلى جهاز طيف  العمل -4

 IR   تحت الحمراء األشعةعلى جهاز طيف  العمل -5

 HPLC    األداءز كروماتوغرافيا السائل عالية على جهاالعمل  -6

 Flash Point   على جهاز قياس درجة الوميض العمل -7

 على جهاز قياس اللزوجة العمل -8

ومحلية  لبحوث المنشورة في مجالت عالميةا  
1- Antibactrial activity of Saponins extract from Lepudium aucheri boiss. 

2- A comparison clinical study between Water-Pipe and cigarettes males 

smokers on serum lipid profile and blood hemoglobin concentration in the 

Thi-Qar governorate. 

  المؤتمرات المحلية والعالمية 
1. The First International Scientific Conference of Al-Ayen University, 30-31 March 

2019, Thi-Qar, Iraq. 

2. The Second International Scientific Conference (ISC2019) University of Al-
Qadisiyah, 24-25 April  2019, Diwaniyah, Iraq. 

3. The Second International Scientific Conference of Al-Ayen University, 15-16 Jule  
2020, Thi-Qar, Iraq. 


