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 الجهة المانحة للشهادة الشهادة ت
 الجامعة / البلد

 سنة التخرج

  1192  لية التربيةك/جامعة بغداد   علوم  بكالوريوس 1

  1111 كلية العلوم/جامعة بابل   ماجستير  كيمياء 4

  4006  كلية العلوم /جامعة بابل  دكتورا ه كيمياء 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الحالي لمنصبا 

 ةوكال اإلحيائيةيد كلية التقانات عم  

 4012/  1/  41تاريخ التسلم : 

 

 كيمياوي م. العنوان الوظيفي/             1111تعيين/               أولتاريخ 

 سنة 49 مدة الخدمة الخدمة الجامعية/      4019تاريخ التعيين في المكان الحالي/   

 -الوظائف التي شغلها:

 الى من مكان العمل الوظيفة

كلية التربية/ جامعة  معيد
 القادسية

1991 1999 

كلية التربية /جامعة    مقرر قسم الكيمياء 
  القادسية

32/8/1999   32/11/1999  

كلية التربية /جامعة  رئيس قسم الكيمياء 
 القادسية 

33/11/3111   31/1/3113  

مدير البحث والتطوير  
 رئاسة جامعة القادسية

جامعة القادسية/ رئاسة 
 الجامعة 

32/11/3112    31/4/3112   

 12/2/3112 3119 جامعة القادسية مدير المختبر المركزي

التقانات عميد كلية 
 ةاالحيائيه وكال

 لحد االن 3114/ 2/ 39 جامعة القادسية 

 

 أللجان العلمية :  

 لجنة مابين رئيس لجنة وعضو 200متعددة وكثيرة حوالي أكثر من 

 :واالدارية لجان العلميةا  

 ( لجنة علمية وإدارية كرئيس وعضو في اللجان60أكثر من )

 هتمام البحثيالتخصص واال -

 ويةكيمياء عض

 التشكرات

 شكر وتقدير ومكافأة من الوزراء ورؤساء الجامعات    100اكثر من 



 

 

 -االنجازات:

 تفاصيل االنجاز نوع االنجاز ت

1 
 احد اعضاء الفريق الوطني لل

CBRN 
 وزارة التعليم العالي  4019/ 12/1

 اليابان ISDS   19/9/4012احد اعضاء 4

2 
 49في  020022جب الهوية المرقمة بمو عضو جمعية النانو تكنولوجي 

/14/4014  

2 
حاصل على تفرغ علمي حوال سنة في فرنسا في  مشترك سنة علمية في فرنسا

 4009جامعة تور 

9 
اشهر في جامعة  6مشترك 

العلوم والتكنلوجيا االردنية في 
 مختبرات الجامعة قسم الكيمياء

حاصل على تفرغ علمي لمدة ستة اشهر في 
م والتكنولوجيا االردنية في مختبرات جامعة العلو

 الجامعة / قسم الكيمياء

6 
في  202296بموجب الهوية المرقمة  عضو نقابة المعلمين 

11/2/4011 

 

  الدورات وورش العمل 

 

 

 

 إلى -التاريخ من  المكان الدورات و ورش العمل العلمية ت

1 Chemical safety and security 

officer training 
babylon 11 

/ مايو 11

1111 

1 Chemical safety and security 

officer training 
Al qadisiyah 11 

/ مايو 11

1111 

 6واستراتيجية -ادارة الجودة الشاملة 1

 سيجما

 -اسطنبول

 الجمهورية التركية
12 

/مايو 11

/1111 

4 
 ملتقى الجامعات العربية

جامعة حلب/ 

 سوريا
14 11/2 1111 

5 
Academic leadership workshop baghdad 11 

11 /

may1111 

ورشة حول السياسات والتشريعات  6

 المتعلقة باالمن الكيمياوي
 16 بغداد

12 /

11/1111 

1 

 LCDLدورة 

كلية الحاسوب 

وتكنلوجيا 

 المعلومات

5 1 /4 /1115 



الخبرات)المشاركة في الدورات او ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالستشارات 

 -علمية(:ال

 ت
اسم المؤتمر أو 

 الندوة
 التاريخ المكان

 المؤتمر العلمي األول 1
/ جامعة القادسية

 كلية العلوم
 4009اذار  46-41

 المؤتمر العلمي األول 3
/ جامعة القادسية

 كلية الهندسة
44-42 /14 /4009 

 4001/ 10/4-1 جامعة القادسية المؤتمر العلمي الثاني 2

 10/4001/ 14-11 جامعة القادسية الثالثالمؤتمر العلمي  4

2 
المؤتمر القطري 

 الثالث العلمي
 4000/ 2/  41 -49 جامعة القادسية

2 
المؤتمر القطري 

 العلمي في تلوث البيئة
 4000/ 11/ 6-9 جامعة بغداد

7 
المؤتمر القطري 

 للكيمياء الثاني
 4001/ 2/ 41-49 جامعة بابل

8 
المؤتمر القطري 

 لثالثا العلمي
 14/4004/ 11-19 جامعة بغداد

9 

مؤتمر الخاص 

بالتصحر وتاثير الغبار 

 على الصحة

جامعة كرمنشاه 

للعلوم الطبية / 

 جمهورية ايران

42- 49  /4014 

11 

الرؤى اإلستراتيجية 

إلنشاء حاضنات 

 األعمال في العراق

العراق/ دائرة البحث 

 والتطوير
19/14 /4012 

 هونكونك مؤتمر اسيا 11
لم يتم المشاركة به  14-17-13/3112

 بسبب الضروف المالية

13 
الدولي الثالث  مؤتمر ابن سينا

            عشر
 لم يتم المشاركة به بسبب االزمة المالية القاهرة

 



 

 

 المشترك فيها  اللجان الدائمة

 المركزية لجنة الترقيات .1

 لجنة اختبار صالحية التدريسيين .3

 في الجامعة لحفل التخرج االحتفاالت المركزيةلجنة  .2

 المركزية اللجنة االمتحانية .4

 اللجنة المركزية لمتابعة االمتحانات في الجامعة .2

 

 

 -العقوبات االنضباطية:

 التاريخ السبب نوع العقوبة

 ----------- ------------ ال توجد

 

 اجادته للغات الحية/

 جيد جدا                    االنكليزية/

 جيد جدا                 ممتاز             جيد                  يفرنس/     أخرى

 اجادتة لمهارات الحاسوب/     ممتاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا مجال المشاركة في

 لجان مناقشة ماجستير ودكتوراهاالشتراك في  .1

 يةوالعليا في جامعة القادس األوليةتدريس مواد الكيمياء العضوية لطلبة الدراسات  .4

 على طلبة الدراسات العليا اإلشراف .2

 اشتراك في تقييم معامالت ترقية من الجامعات العراقية .2

 اشتراك في تقويم علمي لبعض الرسائل واالطاريح المرسلة من قبل الوزارة .9

والدكتوراه والمرشح من  ككابس علمي لبعض مناقشات واطاريح الماجستيرمشترك  .6

 قبل الوزارة

 لجامعةا اسم الطالب التسلسل

 جامعة القادسية حاتم عبد الكريم جبر 1

 جامعة بابل احمد جاسم محمد 3

 جامعة القادسية نهاد عبد األمير طاهر 2 

 جامعة القادسية علي غازي كاظم 4 

 جامعة القادسية علي مهدي فرحان 2 

 جامعة القادسية صادق عبد الرضا عبد 2 

 جامعة القادسية رؤى جميل كامل 7 

 جامعة القادسية عد سعد جهادر 8

 جامعة القادسية احمد ماهر فهيم 9

 جامعة القادسية قاسم عبد الحسين جابر 11

 جامعة القادسية ابراهيم عباسخضير  11

 جامعة القادسية كاظم رواء عالوى 13

 جامعة القادسية اسماء عبد االمير جواد 12

 جامعة القادسية محمد جبرنور  14



 جامعة القادسية يى حبيبمحمد يح 12

 

 

   عدد طلبة الدراسات العليا )الماجستير و الدكتوراة( الذين اشرف عليهم وجهة انتسابهم:

 جامعة القادسية 12

 جامعة بابل 1

 

 

 

 البحوث المنشورة

 السنة جهة النشر اسم البحث التسلسل

 1992 مجلة القادسية تقييم مواصفات مياه الشرب في مدينة الديوانية 1

تقدير المحددات البيئية في مياه األمطاار المتسااقطة فاي مديناة  3

 الديوانية

 1992 / البصرة مجلة علوم البحار

التغييااارات الفصااالية فاااي أوزان األجساااام الدهنياااة ومحتواهاااا  2

 الدهني في الملجوم األخضر

 1992 جامعة القادسية

4 Some observation on the physic- chemical 

properties of shaft-Al-bigara 

 1998 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

 1998 للعلوم الصرفة مجلة القادسية تأثير معمل ألبان القادسية على تلوث المياه 2

دراسااة لاابعو أنااوا  الشااب المسااتخدم فااي تصاافية المياااه فااي  2

 مشرو  اسالة مياه مدينة الديوانية

 1999 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

 1999 المجلة القطرية للكيمياء فركتوفيورانوسايد - Dتخليق مشتقات ترايزولين جديدة من  7

 3111 للعلوم الصرفة مجلة القادسية دراسة تقيميه كيميائية وبايلوجية لكفاءة محطة ماء الديوانية 8

دراسة كفاءة التحويال الحاراري لابعو األصاباع العضاوية فاي  9

 محاليلها المائية

 3111 للعلوم الصرفة لقادسيةمجلة ا



 3111 للعلوم الصرفة مجلة القادسية تحضير بعو معقدات مزيج الكاليوم الثالثي 11

قيااااس مسااااتوى الرصاااااص لوساااانان المتسوسااااة فااااي مدينااااة  11

 الديوانية

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

دراسااة مقارنااة لمسااتوى التلااوث البكتيااري فااي بعااو أنااوا   13

الطازجااة فااي السااوق المحليااة والحقاال فااي موساام الخضااروات 

 الصيف لمدينة الديوانية

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

محتااوى بعااو تاارب مدينااة الديوانيااة ماان العناصاار المعدنيااة  12

 الثقيلة والمواد العضوية

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

عااااو تااااأثير بعااااو المثبتااااات الكيمياويااااة علااااى اسااااتقرارية ب 14

 األصباع العضوية على األنسجة القطنية

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

دراسااة كيمياويااة وبايلوجيااة لواقااا حااال مياااه مخلفااات مصاانا  12

 ألبان القادسية وأسلوب معالجتها

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

تقياايم صااحة القشااطة المتداولااة فااي مدينااة الديوانيااة باسااتخدام  12

 رات البكتريولوجيةالمؤث

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

دراسااة مسااتوى تااراكم بعااو العناصاار المعدنيااة فااي عضااالت  17

المجمعااة فااي   cyprinusوكبااد وغالصاام الكااارب االعتيااادي 

 نهر الديوانية

 3113 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

تااأثير أساالوب خاازن عاارانيص الااذرة الصاافراء علااى اإلصااابة  18

اصاااالة بالفطريااااات وتااااأثير األخياااارة علااااى فقاااادان الااااوزن الح

 والتركيب الكيمياوي للحبوب

 3112 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

تقاااادير كميااااة المركبااااات الفينوليااااة فااااي مياااااه نهاااار الديوانيااااة  19

ومعالجتها بطريقة التكسار الضاوئي غيار المتجاانس باساتخدام 

TiO2 

 3114 للعلوم الصرفة مجلة القادسية

31 Utilization of sun light adiation to degradation 

of polluted green reactive textile dye by 

photocatalytic 

المجلااااااة القطريااااااة 

 للكيمياء

3114 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : 3112البحوث المنشورة منذ 

 التاريخ جهة النشر اسم البحث التسلسل

31 

Generation of photocurrent 

using rhodamine B dye and 

visible light 

المجلة القطرية 

 للكيمياء
3117 

33 

قياس النشاط اإلشعاعي للنماذج ) ماء, 

رواسب( لمحافظة القادسية باستخدام تقنية 

 تحليل أطياف أشعة كاما

 3111 مجلة القادسية

32 

Slow release fertilizer 

(ammonium nitrate) based on 

natural and synthetic rubber 

مجلة المثنى للعلوم 

 الصرفة
3113 

34 
تحضير مركبات كاليكوسيدية تحتوي على 

 معوضات حلقية مختلفة

مجلة القادسية 

 للعلوم الصرفة
3112 

32 

1,3- Dipolarcyclo addition 

reaction of carbohydrate azides 

with carbohydrate derivatives 

containing unsaturated group 

طرية المجلة الق

 للعلوم الصرفة
3112 

32 
تحضير وتشخيص مشتقات جديدة لمركبات 

 البيرميدين من خالل تفاعل سوزوكي

مجلة القادسية 

 للعلوم الصرفة
3114 

37 

Synthesis of some 1,6-and 6- 

Derivatives of D- 

Fructufuranosides 

مجلة القادسية 

 للعلوم الصرفة
3114 

38 

الكلوكوز  تحضير مشتقات جديدة لسكر

الحاوية على وحدات مختلفة ذات الفعالية 

 البايلوجية المحتملة

مجلة القادسية 

 للعلوم الصرفة
3114 

39 
مجلة القادسية تحضير وتشخييص بعو المشتقات 

3114 



 للعلوم الصرفة بروموانيلين -4الجديدة للمركب 

21 
Synthesis of new Schiff Bases via 

Suzuki coupling reaction 

مجلة القادسية 

 للعلوم الصرفة
3114 

21 

Synthesis and biological 

screening of furan bearing 

triazolothiadiazoles and 

triazolothiadiazines as kinesin 

Eg5 and HIV inhibitors 

 3114 مجلة المانية

23 
تحضير وتشخيص بعو المشتقات الجديدة 

 للنابروكسين

مجلة القادسية 

 لوم الصرفةللع
3112 

 

 

 

 

 IFفي المجالت العالمية واالجنبية التي لها عامل تاثير  المنشورةالبحوث 

 الباحثون المجلة اسم البحث ت

 

 

22 

Copper (I) catalyzed 

synthesis and biological 

evaluation of tetra kis-

1,2,3-  tri azoles based on 

D-iditol 

In.J chem.Sc 

 

11 (1) ,2013,1-11 

Adnan Ibrahim mohammed 

Rasha saad jwad 

Nabeel a alradh 

24 Synthesis of potential 

pyrimidine derivatives 

VIA Suzuki-cross coupling 

reaction and kinesin Eg5 

inhibtors 

Nucleosides, nucleotides and 

nuclec asids 

33.141-161,2014 

Najim a al masoudi 

Ali g kassim 

Nabeel a alradh 

22 Synthesis and biological 

screening of furan 

bearing 

triazolothiadiazoles and 

triazolothiadiazines as 

Verlag der zeitschrrift fur 

natuforschung 

 

 

Imtiaz khan 

 shahid hameed 

Nabeel a alradh 

Najim a al masoudi 



kinesin Eg5 and HIV 

inhibitors 

 في طور النشر

22 Exploration of new 3α-

pregnenolone ester 

analogues via mitsunobu 

reaction , their – HIV 

activity and molecular 

modeling study 

European journal of 

chemistry   

6(1),2015,1-7 

Kuthair mohammed mahdi 

Nabeel a alradh 

Najim a al masoudi 

27 Synthesis of 3α –  ester 

analogues of (20 –(2 – 

hydroxyl ethyl ) limino) 

peegnenolone under 

mitsunobu reaction 

condition and related 3B 

ether and esters 

derivatives 

 في طور النشر

Najim a al masoudi 

Nabeel a alradh 

Rawaa a kadhim 

28 Synthesis of some sudstiuted 

pyrimidines derived from 3-acetyl 

coumaria 

Asian journal of chemistry 

27 ,10(2015) 3687-3691 

Nabeel a alradh 

Qassim a.h jabber 

29 New biaryl – chalcone derivatives 

of pregnenolone VIA Suzuki-cross 

coupling reaction . synthesis 

cyp17 hydroxylase inhibition 

activity , QSAR, and molecular 

dockinn study  

steroids 

 

101 (2015) 43-50 

Najim a al masoudi 

Rawaa a kadhim 

Nabeel a alradh 

 

41 
Anew pregnenolone Analogues as 

privileged Scaffolds in inhibition 

of cyp17 hydroxylase Enzyme. 

Synthesis and in silico Molecular 

dockinn study 

 في طور النشر

Najim a al masoudi 

Kuthair mohammed mahdi 

Nabeel a alradh 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة:

 التاريخ اسم المؤلف التسلسل

ملزمة التشخيص العضوي العملاي لطلباة  1

 الصف الرابا

1114 

ملزماااة التحليااال اكلاااي الكيمياااائي للصاااف  3

 الرابا

1114 

ملزمة الكيمياء الفيزياوية العملاي للصاف  2

 الثالث

1112 

 1119 كتاب الوجيز في البيئة والتلوث 4

2 Experiments in organic 

chemistry 

4010 

 

 

 

 

 براءات االخترا :

 التاريخ الجهة المستفيدة اسم براءة االختراع

   اليوجد

   

 

  

 


