
 سيرة ذاتيةارحيم الشيباني                                                                                      الدكتور باسم

1 

 سيرة ذاتية

                            (3102 كانون الثاني )تحديث 

 

  :الهوية -1

  : فياض القره غولي الرضانبيل عبد عبد  االسم 

 : 11/11/1191تاريخ الوالدة 

  :الديوانيةمكان الوالدة 

 متزوج ولديه ثالثة اطفال االجتماعية: ةالحال 

  /مدير البحث والتطوير / جامعة القادسيةالمهنة 

 اللقب العلمى: استاذ 

  : 41د /   24ز /   101م/    ديوانية/ حي العروبةالعنوان 

 البريدي:  العنوان 

  االلكترونيالبريد  :nabeel1959@yahoo.com 

  : 01102640910هاتف خلوي 

                    01101406929           

  : اتالشهاد .4

  1192جامعة بغداد  –كلية التربية  –علوم  بكلوريوس 

  1111كلية العلوم جامعة بابل  –كيمياء  ماجستير 

  4006جامعة بابل  –كلية العلوم  –ه كيمياء دكتورا 
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 :الحالي لمنصبا -2

 / جامعة القادسية مدير البحث والتطوير 

 عميد كلية التقانات االحيائيه وكاله

 :واإلدارية المناصب العلميةالتدرج و  .4

  ألتدرج العلمي والمناصب: -أ

 12/20/2111ولغاية  13/8/2111مقرر قسم الكيمياء للفترة من  .2

 12/2/1001ولغاية  11/20/1002يس قسم الكيمياء للفترة من رئ .1

 رئيس او عضو لبعض المراكز والوحدات البحثية او هيئات تحرير تحرير بعض المجالت .3

 ولحد االن 13/22/1002مدير البحث والتطوير رئاسة جامعة القادسية من  .4

 عميد كلية التقانات االحيائيه وكاله  .2

 

 :ة العلمي أللجان -ب

 لجنة مابين رئيس لجنة وعضو 200من  أكثرمتعددة وكثيرة حوالي 

 

 ألمجالت والمؤتمرات العلمية: لجان -ج

 كرئيس وعضو في اللجان وإدارية( لجنة علمية 60من ) أكثر

 

 عية النانوتكنولوجيجم :  العلميةالجمعيات -2

 

 كيمياء عضوية : هتمام البحثيالتخصص واال - 2

 

 الدراسات العلياالمشاركة في  -8

تدددريس مددواد الكيميدداء العضددوية لطلبددة الدراسددات االوليددة والعليددا فددي جامعددة القادسددية  .2

 والجامعات المجاورة
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 الدراسات العليا  على طلبة اإلشراف .1

 اسم الطالب التسلسل  اسم الطالب التسلسل

 رؤى جميل كامل 7   حاتم عبد الكريم جبر 2

 رعد سعد جهاد 8  احمد جاسم محمد 1

 احمد ماهر فهيم 1  طاهر األميرنهاد عبد  3 

 قاسم عبد الحسين جابر 20  معلي غازي كاظ 4 

 خضير  22  علي مهدي فرحان 2 

 عالوى رواء 21  صادق عبد الرضا عبد 2 

 

 :المنشورةالبحوث  -1

 بحث علمي بين منشور ومقبول للنشر (12)

 المجلة اسم البحث التسلسل

 مجلة القادسية ب في مدينة الديوانيةتقييم مواصفات مياه الشر 2

 مجلة علوم البحار المتساقطة في مدينة الديوانية األمطارتقدير المحددات البيئية في مياه  1

  األخضرالدهنية ومحتواها الدهني في الملجوم  األجسام أوزانالتغييرات الفصلية في  3

4 Some observation on the physic- chemical properties of shaft-

Al-bigara 

 مجلة القادسية

  القادسية على تلوث المياه ألبانمعمل  تأثير 2

الشدب المسدتخدم فدي تصدفية الميداه فدي مشدرو  اسدالة ميداه مديندة  أندوا  دراسة لبعض 2

 الديوانية

 مجلة القادسية

 طرية للكيمياءالمجلة الق فركتوفيورانوسايد - Dتخليق مشتقات ترايزولين جديدة من  7

  محطة ماء الديوانية لكفاءةكيميائية وبايلوجية  تقيميهدراسة  8

 مجلة القادسية العضوية في محاليلها المائية األصباغدراسة كفاءة التحويل الحراري لبعض  1

 مجلة القادسية تحضير بعض معقدات مزيج الكاليوم الثالثي 20

 مجلة القادسية ة في مدينة الديوانيةالمتسوس لألسنانقياس مستوى الرصاص  22

الخضددروات الطازجددة فددي  أنددوا دراسددة مقارنددة لمسددتوى التلددوث البكتيددري فددي بعددض  21

 السوق المحلية والحقل في موسم الصيف لمدينة الديوانية

 مجلة القادسية

  الثقيلة والمواد العضوية المعدنيةمحتوى بعض ترب مدينة الديوانية من العناصر  23

 األنسدجةالعضدوية علدى  األصدباغبعض المثبتات الكيمياوية على استقرارية بعدض  تأثير 24

 القطنية

 مجلة القادسية

تقدددير كميدددة المركبدددات الفينوليددة فدددي ميددداه نهدددر الديوانيددة ومعالجتهدددا بطريقدددة التكسدددر  22

 TiO2الضوئي غير المتجانس باستخدام 

 مجلة القادسية
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 وأسددلوبالقادسددية  ألبددانلواقددح حددال ميدداه مخلفددات مصددنح دراسددة كيمياويددة وبايلوجيددة  22

 معالجتها

 

  تقييم صحة القشطة المتداولة في مدينة الديوانية باستخدام المؤثرات البكتريولوجية 27

دراسددة مسددتوى تددراكم بعددض العناصددر المعدنيددة فددي عضددالت وكبددد وغالصددم الكددارب  28

 ةالمجمعة في نهر الديواني  cyprinusاالعتيادي 

 

 وتدأثيرالحاصدلة بالفطريدات  اإلصدابةخدزن عدرانيص الد رة الصدفراء علدى  أسدلوب تأثير 21

 على فقدان الوزن والتركيب الكيمياوي للحبوب األخيرة

 

10 Utilization of sun light adiation to degradation of polluted green 

reactive textile dye by photocatalytic 

 

12 Generation of photocurrent using rhodamine B dye and visible 

light 

 المجلة القطرية للكيمياء

للنمدداذج ) مدداءا رواسددب( لمحافاددة القادسددية باسددتخدام تقنيددة  اإلشددعاعيقيدداس النشدداط  11

 كاما أشعة أطيافتحليل 

 مجلة القادسية

13 Copper (I) catalyzed synthesis and biological evaluation of tetra 

kis-1,2,3-  tri azoles based on D-iditol 

In.J chem.Sc 

 مجلة القادسية للعلوم الصرفة تحضير مركبات كاليكوسيدية تحتوي على معوضات حلقية مختلفة 14

12 1,3- Dipolarcyclo addition reaction of carbohydrate azides with 

carbohydrate derivatives containing unsaturated group 

 

12 Slow release fertilizer (ammonium nitrate) based on natural 

and synthetic rubber 

 مجلة المثنى للعلوم الصرفة

 مجلة القادسية  خالل تفاعل سوزوكيتحضير وتشخيص مشتقات جديدة لمركبات البيرميدين من  17

18 Synthesis of some 1,6-and 6- Derivatives of D- 

Fructufuranosides 

 مجلة القادسية للعلوم الصرفة

تحضددير مشددتقات جديدددة لسددكر الكلوكددوز الحاويددة علددى وحدددات مختلفددة ذات الفعاليدددة  11

 البايلوجية المحتملة

 مجلة القادسية للعلوم الصرفة

  بروموانيلين -4تحضير وتشخييص بعض المشتقات الجديدة للمركب  30

32 Synthesis of potential pyrimidine derivatives VIA Suzuki-cross 

coupling reaction and kinesin Eg5 inhibtors 

 

31 Synthesis of new Schiff Bases via Suzuki coupling reaction  

33 Synthesis and biological screening of furan bearing 

triazolothiadiazoles and triazolothiadiazines as kinesin Eg5 and 

HIV inhibitors 

 

  تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة للنابروكسين 34
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 :  الكتب المؤلفة -10

 ثالث مالزم لمادة الكيمياء العملي وكتاب واحد صغير

 اسم المؤلف التسلسل

 ملزمة التشخيص العضوي العملي لطلبة الصف الرابح 2

 الكيميائي للصف الرابح اآلليملزمة التحليل  1

 ملزمة الكيمياء الفيزياوية العملي للصف الثالث 3

 كتاب الوجيز في البيئة والتلوث 4

 

  :تمرات علميةالمؤ -22

( مؤؤتمر ونؤدوة علميؤة كمشؤارم وكمؤدير البحؤث والتطؤوير / اح ؤر جميؤ  14) من أكثرمشاركة في 

 المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة

 اسم المؤتمر التسلسل

 جامعة القادسية المؤتمر العلمي األول

 جامعة القادسية الثاني

 جامعة القادسية الثالث

 جامعة القادسية الرابح

 جامعة بغداد لوث البيئةالمؤتمر القطري العلمي في ت

 جامعة بابل المؤتمر القطري للكيمياء الثاني

 جامعة بغداد المؤتمر القطري للكيمياء الثالث

 جامعة القادسية مؤتمر البيئة والتلوث األول

 جامعة بغداد 1000ندوة التنمية البشرية لعام 

 جامعة بابل الندوة العلمية الثالثة عن تلوث البيئة

 جامعة بغداد ناعة والباحثينندوة الص

الندوة العلميدة األولدى للوسدح البدايولوجي 

 للمستخلصات النباتية

 جامعة بابل

النددددوة العلميدددة األولدددى لطلبدددة الدراسدددات 

 العليا

 جامعة بابل

 

 :ورش عمل علمية -12

 اويةدورة في اللغة الفرنسية / ورشة الزجاجيات / ورشة في الجودة / دورة في السالمة الكيمي

  كتب الشكر والتقدير -32

 ولكافة المستويات 90كثيرة حوالي 


