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 (                     والعلمية السرية الذاتية                        

 

 احمد مهدي سعٌد محمد العنبكً :واللقة االسن الرتاعً -

 1961-1-1 \العنبكٌة  \السالم  \الخالص  \دٌالى  :تارٌخ الىالدجو هحل -

 1972 -لعنبكٌة االبتدائٌة ا :اسن الوذرسح االتتذائٍح وتارٌخ التخرج هٌها

 1975 -بغداد  –ثانوٌة الثورة للبنٌن  :منها اسن الوذرسح الوتىسطح وتارٌخ التخرج

 1978االعدادٌة المركزٌة  :اسن الوذرسح االعذادٌح وتارٌخ التخرج

           الكٌمٌاءالقسم :  التربٌةالكلٌة:   الموصلالجامعة: :الثنالىرٌىشالجهح الواًحح لشهادج 

 1982السنة: 

  1986السنة: الكٌمٌاء القسم :  العلوم  الكلٌة:     بغدادالجامعة:     :الجهح الواًحح لشهادج الواجستٍر

 2013السنة: الكٌمٌاء القسم :   العلوم الكلٌة:      بغدادالجامعة:     :الجهح الواًحح لشهادج الذمتىراٍ

 النفط العراقً والغاز السائلتقدٌر الثاٌوفٌنات فً عنوان رسالة الماجستٌر: -

دراسة كفاءة احتواء بعض االٌونات الفلزٌة فً حبٌبات الماء البلورٌة  عنوان اطروحة الدكتوراه: -

 باستخدام طرائق طٌفٌة مختلفة

 كٌمٌاء :التخصص العام -

 كٌمٌاء تحلٌلٌةالتخصص الدقٌق: -

 2013-3-3 تارٌخ الحصول على لقب مدرس

 2016-3-3 استاذ مساعد تارٌخ الحصول على لقب

 تارٌخ الحصول على لقب استاذ 

  2016-3-3: تارٌخ الحصول على اللقب        استاذ مساعد: الحالً اللقة العلوً -

 سنوات عشرة .:عذد سٌىاخ الخذهح فً التعلٍن العالً -

 عشرون سنةواحد  :عذد سٌىاخ الخذهح خارج التعلٍن العالً -

 dr.ahmedalanbakey@yahoo.com :الثرٌذ اإللنتروًً -

 

ىرج ــص

شخصٍح 

 ىًحــــهل

mailto:dr.ahmedalanbakey@yahoo.com


2 
 

 :الىظائف التً شغلها

 إلى -الفترج هي هناى العول الىظٍفح خ

 1991 -1989 منظمة الطاقة الذرٌة العراقٌة مدٌر شعبة 1

 1996-1991 منشاة الضغط العالً مدٌر قسم 2

 2111 -1997 شركة ابن سٌناء مدٌر انتاج 3

 2112-2111 الصناعات التعدٌنٌة مدٌر انتاج 4

 2113-2112 الصناعات التعدٌنٌة مدٌر بحث وتطوٌر 5

6    

 الجاهعاخ او الوعاهذ التً درش فٍها-

 هالحظاخ إلى -الفترج هي الجامعة/المعهد خ

  2115-2118 واسط 1

 مستمر 2115 دٌالى 2

     بغ   3

 

 .لتً قام تتذرٌسهاالوقرراخ الذراسٍح ا-

 السٌح الذراسٍح الوادج القسن النلٍح الجاهعح خ

 االولى كٌمٌاء العضوٌة لنٍوٍاءا العلىم واسطجاهعح  1

 الثانٌة كٌمٌاء عضوٌة الكٌمٌاء العلوم جامعة واسط 2

 ثانٌة –اولى  كٌمٌاء تحلٌلٌة الكٌمٌاء العلوم جامعة واسط 3

 ثانٌة اطر كٌمٌاوٌةمخ الكٌمٌاء العلوم جامعة واسط 4

 رابعة تحلٌل الً الكٌمٌاء العلوم جامعة واسط 5

 ثانٌة مخاطر كٌمٌائٌة الكٌمٌاء العلوم جامعة واسط 6

 ثانٌة –اولى  كٌمٌاء تحلٌلٌة الكٌمٌاء العلوم جامعة دٌالى 7

 الرابعة تحلٌل الً الكٌمٌاء العلوم جامعة دٌالى 8

 ثاًٍح مٍوٍاء تحلٍلٍح النٍوٍاء صرفةالتربٌة للعلوم ال جامعة دٌالى 9

 

 .الوقرراخ الذراسٍح التً قام تتطىٌرها أو الوساهوح فً تطىٌرها-

 السٌح الذراسٍح الوادج القسن النلٍح الجاهعح خ
 االولى والثانٌة التحلٌلٌة الكٌمٌاء العلوم واسط 1

 الرابعة التحلٌل االلً الكٌمٌاء العلوم واسط 2

 الثانٌة مخاطر كٌمٌاوٌة كٌمٌاءال العلوم واسط 3

 الثانٌة طرق تحلٌل متقدمة الكٌمٌاء العلوم واسط 4

 االولى والثانٌة التحلٌلٌة كٌمٌاء العلوم دٌالى 5

 الرابعة التحلٌل االلً كٌمٌاء العلوم دٌالى  6
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 .األشراف على الرسائل واألطارٌح-

 عٌىاى الرسالح او القسن النلٍح الجاهعح خ
 حاألطروح

 السٌح الذراسٍح

باستخدام  دراسة السلوك االمتزازي لبعض العناصر الثقٌلة الكٌمٌاء العلوم دٌالى 1
 حبٌبات الجل المائٌة 

2115-2116 

  Ni , Cdدراسة مقارنة فً كفاءة استرداد     2

 باستخدام طرق كٌمٌائٌة مختلفة

 

تقدٌر بعض االدوٌة طٌفٌا فً مستحضراتها     3
 المختلفةالصٌدالنٌة 

2116-2117 

 بواسطة تفاعالت التعقٌد  C,E تقدٌر فٌتامٌنات  –     4

  واالكسدة واالختزال باستخدام طرائق طٌفٌة مختلفة
2116-2117 

 عند المتطوعٌن لعقار االمبٌسٌلٌن ةالحٌويرالتواف     5
 االصحاء 

2116-2117 

 

 الرتاعً واللقة / احوذ ههذي سعٍذ هحوذ العٌثنًاالسن 

 

 

 

 الوؤهالخ العلوٍح 2

 تىراٍدم التحصيل العلمي

 استار هساعذ الدرجة العلمية

 النٍوٍاء القسم العلمي

 درجح اولى )استار( العنوان الوظيفي

 

 الشهاداخ 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية الجامعة

 1892 الترتٍح الوىصل  مٍوٍاء البكالوريوس

 1896 لىمالع تغذاد تحلٍلٍح مٍوٍاء الماجستير

 2113 العلىم تغذاد تحلٍلٍح مٍوٍاء الدكتوراه

 

1 
الوعلىهاخ 

 الشخصٍح

 المعلومات
االسم الرباعي 

 واللقب
 العٌبكي هحوذ سعيذ ههذي احوذ دكخور

 1861 تاريخ التولد

 هتسوج الحالة االجتماعية

 dr.ahmedalanbakey@yahoo.com البريد اإللكتروني

 07707261105 رقم  الموبايل 
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4 
الوىاد والوراحل 

الذراسٍح التً 

 ٌذرسها

 المادة الدراسية المرحلة
 والثانيةتحليلية  االولى

 تحليل الي رابعةال
 HPLC, طرق فصل متقدمة, تحاليل دوائية  دراسات عليا

 متقدمة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األلقاب العلوٍح 5

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
-1-62في  0160حسب الكتاب  8003 مدرس مساعد

8003 
-3-63في  430حسب الكتاب  8063-3-3  مدرس

8063 
 0- 64في  6800حسب الكتاب  8061-3-3 أستاذ مساعد

-8061 
  

6 
عٌاوٌي 

الرسائل 

 واألطارٌح

 العنوان الشهادة
استحداث طريقة كهروكيميائية لتقدير الثايوفين في النفط العراقي  الماجستير

 والغاز السائل
 Study of the efficiency of some metal ions الدكتوراه

entrapment in crystal water granules using 
different spectrophotometric methods 
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7 
الثحىث 

والذراساخ 

 الوٌشىرج

 المجلة ن البحث أو الدراسةعنوا
تاريخ 
 النشر

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,  

 

6448 

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),  

3991 

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. 

 

.اسخرداد الفٌاديوم هي هخلفاث حرق الوقود في هحطاث 4

حوليذ الطاقت الكهربائيت, احوذ ههذي سعيذ,هثيل ضايف 

 السبخي

ربيت ,هجلت كليت الخ

 8003  44العذد  االساسيت,

.ححضير بذيل صابوى سحب االسالك )براءة اخخراع( 4

السٌت  ,اساهه عبذ الوجيذ,حكوج ًعين  3672العذد 

 ههذي سعيذ.الجلو,احوذ 

 9111 

.ازالت ايوى الٌحاس الثٌائي هي هحاليله الوائيت باسخخذام 7

حبيباث الجل الوائيت لوخعذد حاهض االكريلك كوادة 

هازة,هؤيذ قاسن العبايجي,ًغن شاكر العوادي, احوذ ههذي 

 سعيذ, 

الوجلت العراقيت 

( 3للعلوم ,العذد )

 (السٌت 44الوجلذ)

3192. 

7.Evaluation of poly acrylic acid hydrogel 

bead as adsorbent for the removal of lead (II) 

ion from water,  

  هؤيذ قاسن العبايجي,ًغن شاكر العوادي,  احوذ ههذي سعيذ

إزالح اٌىى الحذٌذ الثالثً هي الوحالٍل الوائٍح تاستخذام .8

  .حثٍثاخ الجل الوائٍح لوتعذد حاهض االمرٌلل موادج هازٍ

 هؤيذ قاسن العبايجي,ًغن شاكر العوادي, احوذ ههذي سعيذ, 

هجلت جاهعت 

للعلوم,  ,الٌهريي

العذد  97الوجلذ 

 الثالث 

8063 

الوجلت العراقيت 

للعلوم,العذد 

 (.44(الوجلذ)4)

8063 

9.Recovery of molybdenum from (Co-Mo/ɣ-

Al2O3  

 احوذ ههذي سعيذ,حسيي علواى, هاجذ إبراهين.

 

 

Wasit Journal 

for Science and 
Medicine 

vol.7(3)  

8060 

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,  

 

8063 

11. Temperature effect on swelling properties 

of commercial polyacrylic acid hydrogel 

beads,  

Dr.  Ahmed M. Saeed,   

International 

journal of 

advanced 

Biological and 

Biomedical 

Research, 

Vol.1, Issue 

12,. 

8063 
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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.  

Journal of 

Atoms and 

Molecules. 4(1) 

8060 

  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 

8060 

  15- Removal of Ni (II) Ion from 

Aqueous Solution Using Hydrogel 

Bead and AAS Measurement 

DIYALA 

JOURNAL 

FOR PURE 

SCIENCES 

Voll.11 No.4 

8060 

  16- Spectrophotometric 

Determination of Paracetamol in 

Some Manufactured Tablets in Iraqi 

markets. 
Ahmed Mahdi Saeed 

Int. J. Pharm. 

Sci. Rev. Res., 

42(2), 

8062 

  16- ESTIMATION OF 

PARACETAMOL, ASPIRIN, 

IBUPROFEN, CODEINE AND 

CAFFEINE IN SOME 

FORMULATED COMMERCIAL 

DOSAGE USING UV – 

SPECTROSCOPIC METHOD. 

Ahmed Mahdi Saeed and Noor Qasim 

Ahmed 

EUROPEAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL  AND 

MEDICAL RESEARCH, 2017,4 (7), 

33-38. 

17 - Simultaneous 

Spectrophotometric Determination of 

Aspirin and Codeine. 

Ahmed Mahdi Saeed and Noor Qasim 

Ahmed 

Research Journal of Pharmaceutical, 
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Biological and Chemical Sciences 

July – August 2017 RJPBCS 8 (4) 

page No. 1137. 

18 - Bioavailability of ampicillin 500 

mg capsule on healthy Iraqi 

volunteers by HPLC. 

Ahmed Mahdi Saeed, Mohammed 

Redha Hadi and Fadhil Muhsin Abid 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences 

July – August 2017 RJPBCS 8 (4) 

page No. 938. 

19 - Determination of Vitamin C via 

Formation of Gold Complex Using 

Different Spectrophotometric 

Methods  

Ahmed Mahdi Saeed, Abbas Shebeeb 

Al-kadumi and Noor Jassem 

Mohammed Ali.  

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences 

July – August 2017 RJPBCS 8 (4) 

page No. 1045. 

20 -  SPECTROPHOTOMETRIC 

DETERMINATION OF VITAMIN E 

VIA FORMATION OF GOLD 

COMPLEX 

Ahmed Mahdi Saeed, Abbas Shebeeb 

Al-kadumi and Noor Jassem 

Mohammed Ali.  

European Journal of Biomedical  and 

Pharmaceutical sciences 

2017, Volume 4, Issue 7 82-87. 

21 - RP-HPLC METHOD 

VALIDATION FOR THE 

DETERMINATION OF 

AMPICILLIN IN IRAQI HEALTHY 

VOLUNTEERS SERUM 

Ahmed Mahdi Saeed, Mohammed 

Redha Hadi and Fadhil Muhsin Abid 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

RESEARCH IN PHARMACY AND 

CHEMISTRY 

2017, 7(4), 360-366 

22 - SIMULTANEOUS 

SPECTROPHOTOMETRIC 

DETERMINATION OF 

PARACETAMOL AND CODEINE 

Ahmed Mahdi Saeed and Noor Qasim 
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Ahmed 

EUROPEAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL  AND 

MEDICAL RESEARCH, 2018,5 (4), 

11-15. 

23 - DEVELOPMENT 

SPECTROPHOTOMETRIC 

METHOD FOR SIMULTANEOUS 

ESTIMATION OF IBUPROFEN 

AND CAFFEINE IN PURE AND 

TABLET DOSAGE FORMS 

Ahmed Mahdi Saeed and Noor Qasim 

Ahmed 

European Journal of Biomedical  

AND Pharmaceutical sciences, 2018, 

Volume 5, Issue 4, 1059-1063. 

24- Adsorption of Co (II) Ion from its 

Aqueous Solution Using Hydrogel 

Beads as Adsorbent 

Amir Fadhil Dawood Al-Niaimi1, 

Ahmed Mahdi Saeed and Sara T. 

Abed 

Diyala Journal for Pure Sciences, 

Vol: 13 No:3, July 2017, page 133. 

25 - Determination of adsorbed Mn 

(II) and Cr (III) ions using hydrogel 

beads and AAS measurements 

Amir Fadhil Dawood Al-Niaimi1, 

Ahmed Mahdi Saeed and Sara T. 

Abed 

Diyala Journal for Pure Sciences, 

Vol: 13 No:3, July 2017, page 207. 

26 - Removal of Ni (II) Ion from 

Aqueous Solution Using Hydrogel 

Bead and AAS Measurement 

Ahmed M. Saeed 

DIYALA JOURNAL FOR PURE 

SCIENCES Voll.11 No.4 2015 
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الوؤتوراخ 

والٌذواخ وورش 

العول الوشارك 

 فٍها

 التاريخ مكان انعقادها اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل
 8063 جامعة واسط لثانيالمؤتمر التخصصي ا

الجامعة  المؤتمر الدولي للعلوم الهندسية
 المستنصرية

8060 

ورشة حول تطبيق الماستر شيت 
 االلكتروني

 8060 جامعة واسط

 8060 جامعة واسط االثار البئية لمحطة كهرباء واسط 
الندوة العلمية لمناقشة الواقع البيئي 

 لمحافظة واسط
 8060 بيئة واسط

 8060 جامعة واسط ندوة حول معالجة مياه هور الدلمج
 8060 جامعة ديالى دورة حول التلوث البيئي

 8061 جامعة ديالى HPLCورشة حول تحاليل 
 8060 جامعة ديالى ندوة حول المخاطر الكيمياوية

 8061 جامعة ديالى ندوة حول السالمة واالمن الكيمياوي
 8061 امعة النهرينج  RSCندوة حول 

 

 

 

 

 

 

 

 الذوراخ 8

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 8004 جامعة واسط دورة كفاءة الحاسوب
 8004 جامعة واسط دورة طرائق التدريس
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الوٌاصة اإلدارٌح 

 والعلوٍح

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
الى  8060-60-4 الكيمياء مقرر قسم

4-66- 8060 
 8061 - 8063 عضو اللجنة العلمية لقسم الكيمياء

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر العلوم الطبيعية لكلية 
 العلوم والتربية االساسية

8060 

 8061- 8060 مجلس القسم الكيمياء
 8061 -8060 عضو لجنة الدراسات العليا

 8061- 8060 لجنة المقاصة
 8061- 8060 لجنة تطوير المناهج
 8061 -8060 عضو اللجنة العلمية
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الشهاداخ 

التقىٌوٍح 

والتقذٌرٌح الحاصل 

 علٍها

  
  
  
  
  

 

 

12 
ً التقىٌن العلو

 للثحىث واألطارٌح

 
عدد من البحوث المشاركة في المؤتمر التخصصي الثاني ومؤتمر  

كلية التربية والبحوث المقدمة للنشر في مجلة واسط وكلية 
 بحوث( 60التربية)

 عدد من البحوث المقدمة للنشر في مجلة ديالى 
 عدد من بحوث المقدمة للترقية 
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13 
متة الشنر 

ٌن الحاصل والتنر

 علٍها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 8063-60-36 62302 رئيس الجامعة –جامعة واسط 
 8063 - 3 -81 63080 رئيس الجامعة –جامعة واسط 
 8063-2-83 66110 رئيس الجامعة –جامعة واسط 
 8068-68-63 88636 رئيس الجامعة –جامعة واسط 

 8060-6-63 032 رئيس الجامعة –سط جامعة وا
 8060-0-0 60608 رئيس الجامعة –جامعة واسط 
 8060-3-8 3312 رئيس الجامعة –جامعة واسط 

 8063-68-61 0408 العميد -كلية العلوم 
 8063-4-80 3003 العميد -كلية العلوم   
 8060-8-80 6830 العميد -كلية العلوم   
 8060-3-3 6063 عميدال -كلية العلوم   
 8060-0-86 8434 العميد -كلية العلوم   
 8060-1-64 3002 العميد -كلية العلوم   
 8060-1-80 3008 العميد -كلية العلوم   
 8060-3-81 0643 العميد -كلية العلوم   
 8060-4-84 0360 العميد -كلية العلوم   
 8004-3-63 3024 العميد -كلية العلوم   
 8004-2-0 6126 العميد -كلية العلوم   
 8004-1-60 6048 العميد -كلية العلوم   
 8068-60-83 0308 العميد -كلية العلوم   
 8063-1-68 8820 العميد -كلية العلوم   
 8063-0-68 44 العميد -كلية العلوم   
 8063-1-61 8832 العميد -كلية العلوم   
 8060-68-88 0442 العميد -كلية التربية   

 8060-66-66 8324 العميد -كلية العلوم   

 8061-6-66 20 العميد -كلية العلوم   

رئيس  -جامعة ديالى –تثمين جهود   
 الجامعة

800 86-6-8061 

 8061-8-6 003 العميد -كلية العلوم   

 8061-8-60 082 العميد -كلية العلوم   

 8061-3-36 6008 العميد -كلية العلوم   

 8061-0-1 6633 العميد -كلية العلوم   

 8061-0-61 6080 العميد -كلية العلوم   
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 8061-1-83 033 العميد -كلية العلوم   

 8062-6-8 6م.ع. جامعة بغداد –كلية العلوم   

 8062-6-80 006 العميد -كلية العلوم   

 8062- 6 بال هيئة الحشد الشعبي  

 

 


