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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  نبيل ياسين جمعة الهيتي. د:  االســم              

 معلومات عامة: اوال 
 :الـعـنــوان.1 

  قسم الكيمياء –كلية التربية للعلوم الصرفة .ـ جامعة االنبار : العمل 
 استاذ مساعد: لعضوية       الدرجة العلميةالكيمياء ا: التخصص 

 العنوان البريدي: .................  
 0779706097: نقال 

 يالبريد االكترون  :.................... 

 :معلومات شخصية  .7
 عراقية: لجنـسية االنبار                    ا -هيت : مكان الــوالدة    
 عراقي: جواز سفر                1791/  1/  7:  تاريــخ الوالدة    
                                    3: متزوج                            عدد األطفال :الحالة االجتماعية   

 :المؤهالت العلمية : ثانيا 
 ل عليهاتاريخ الحصو الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1760 العراق بغداد البكالوريوس

 1777 العراق بغداد الماجستير

 1776 العراق بغداد الدكتوراه
    :عنوان رسالة الماجستير

 – D –بنزيليدين  – O –ثنائي   - 5,  3:  1,  7) دراسة تفاعالت انتقائية لمركب 
 .كلوسيتول  – D –ل  هالوجينية – 9امينية و  – 9تحضير بعض مركبات ( : كلوسيتول 

  : هعنوان أطروحة الدكتورا
 .ترايزولين وترايزول ومعقد ثنائي امين البالتين : تحضير مشتقات الديتوالت جديدة 

 
 
 
 

 

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com
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 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 المقررية+ تدريس ال 7773 1776 قسم الكيمياء مقرر القسم
 رئاسة القسم+ التدريس  1/7/7711 7775 قسم الكيمياء رئيس القسم

 التدريس الوقت الحاضر 0/17/1771 قسم الكيمياء تدريسي 
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 (:البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 لتخصصا السنة/الفصل اسم المادة

 الكيمياء العضوية الثاني+ االول  الصف الثاني –الكيمياء العضوية   - 1

 الكيمياء العضوية الثاني+ االول  الصف الثالث –الكيمياء العضوية   – 2
 الكيمياء العضوية الثاني+ االول  الصف الرابع –التشخيص العضوي   – 3
 : تدريس المواد في  الدراسات العليا. 7

 التخصص             الفصل لمادةاسم ا
 الكيمياء العضوية االول ماجستير –التحضير العضوي   - 1
 الكيمياء العضوية الثاني ماجستير –النواتج الطبيعية   – 2
 الكيمياء العضوية الثاني ماجستير -كيمياء الكاربوهيدرات  – 3
   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  
  9/ تير ماجس  
 
 
 :تقييم البحوث. 1

 قيمت عدد كبير من البحوث لمجالت علمية ورسائل ماجستير ودكتوراه وترقيات علمية في مجال       
 (.   الكيمياء العضوية ) تخصصي الدقيق        

 
 : االهتمامات البحثية . 5
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 منها في مختلف المجاالتتحضير مشتقات كاربوهيدراتية وتشخيصها ودراسة امكانية االستفادة 

 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 اللجنة التحضيرية 1/7717 قسم الكيمياء ندوةالكيمياء والمجتمع
 مشارك 7717 جامعة االنبار المؤتمر العلمي للعلوم الصرفه 

 : بحوث المنشورةال: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

1 -  SELECTIVE ESTERIFICATION 

AND DISPLACEMENT REACTIONS 

OF ( 2,4 : 3,5 - DI- BENZYLIDENE- D-

GLUCITOL : SYNHESIS OF 6- 

AMINO PYRIDYL - D - GLUCITOL 

DERIVATIVES. 

 

 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية  

 –ابن الهيثم  –كلية التربية  –جامعة بغداد  /

 .العراق 

 مشترك
(  1)  8المجلد  –

1991 

2 -  Synthesis of new amino derivatives of 

( 2,4 : 3,5 - Di -O-  benzylidene - D - 

glucitol ) 

 

 –جامعة االنبار / مجلة العلوم والهندسة 

 .العراق 

 

 منفرد
) العدد (   1) المجلد 

1   )2002 

3 -  Synthesis of 6 - Aziridineyl and 6 - 

Triazol-yl of D- Glucitol Derivatives. 

 

 

 –جامعة االنبار / مجلة العلوم والهندسة  

 .العراق 
 2003 مشترك

4 - SYNTHESIS AND 

CHARACTERIZATION OF 3 - (( 6- R-

BENZOTHIaZOL - 2 - YL 

CARBAMOYL) - ACRYLOYL 

CHLORIDE AND 3 - (6 - R-

BENZOTHIAZOL - 2 - YL 

CARBAMOYL ) - 2,3 - DIBROMO 

PROPIONYL CHLORIDE. 

 

 –جامعة االنبار / مجلة العلوم والهندسة 

 .العراق 

 

 مشترك
) العدد (   1) المجلد 

1   )2002 

من نبات (  (Tanninsاستخالص التانينات – 2

ودراسة  Eucalyptus rostrataاليوكالبتوس 

تاثيرها على بروماستكوت اللشمانيا الجلدية 

Leishmania major. 

 

 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية 

ابن الهيثم  –كلية التربية  –جامعة بغداد / –

 العراق –

 مشترك
(  1)  18المجلد 

2002 

 –   أستر  – O – ثنـائي  6،  1مشتقات    تحضيــر - 6

D –  أو  كمنظفاتوإمكانية استخدامها  كلوسيتول

 . مستحلبات

 

 مشترك للعلوم الصرفة االنبارجامعة  مجلة
(    1)  4المجلد  

2010. 
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 –   أستر  – O – ثنـائي  6،  1مشتقات    تحضيــر. 1

D –   أو  كمنظفاتوإمكانية استخدامها  مانوتيل

 . مستحلبات

 ة للعلوم البيطري االنبارجامعة  مجلة
 2013( 2) 4المجلد  

 –   يلأس  – O – احادي  6،  1مشتقات    تحضيــر. 8

D –  أو  كمنظفاتوإمكانية استخدامها  كلوسيتول

 . مستحلبات

  تكريت للعلوم الصرفة  مجلة

 
( 1) 18المجلد 

2013 

  – D –   احادي استر  6،  1مشتقات    تحضيــر. 9

 . أو مستحلبات اتكمنظفوإمكانية استخدامها  دلستيرول 

  للعلوم الصرفة   االنبارجامعة  مجلة
 2013( 1) 1المجلد  

 اليوجد :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة السيطرة على تداول  – 1 
 كيمياوية الخطرة والسامةالمواد ال

لجنة االشراف على الية  – 7
التعاون بين كليتنا والوزارات 

 االخرى
 لجنة الترقيات -3

اللجنة االمتحانية االولية  – 1
 والعليا

اللجنة العلمية والدراسات  – 7
 العليا

 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 اتاريخ انعقاده مكان الدورة اسم الدورة

التعرف على االجهزة المختبرية 

في قسمنا " الحديثة الموجودة حاليا

لمساعدي (وكيفية عملها وتشغيلها 

 الباحث في قسمنا

كلية التربية  –قسم الكيمياء 

 للعلوم الصرفة

/  28الى   2009/  9/  20

9  /2009 

   
   

 : الدورات التي شارك فيها: حادي عشر
 اريخ انعقادهات مكان الدورة اسم الدورة

 7/  75ولغاية  7/  11 قاعة كلية العلوم نظام ادارة الجودة 
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

  

  ..................................                                                                                          ..................................                                                                                                  ::التوقيـع التوقيـع 

  

                                      5023/  9/  52      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 2111 العراق جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة  تقدير مهام رئيس قسم 

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 خواطر كتابات عامة

 متنوعة قراءات عامة

 سياحه أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  جيدة تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية يةاللغــــات األجنب

 المطالعة والسياحه الهــوايـــــــــــات


