
 

 السيرة الذاتية للسيد العميد

 
 :البيانات الشخصية

 ىة باشبت لطيف : نشوان عمر رشيد رباعي واللقباالسم ال

 1957كركوك محل وتاريخ الوالدة: 

 

 :الشهادات

 20/6/1979: جامعة الموصل -كلية العلوم –علوم الكيمياء  بكالوريوس -1

 9/8/1983 قسم الكيمياء: –كلية العلوم  –جامعة صالح الدين  –كيمياء عضوية ماجستير -2

 4/9/1999:قسم الكيمياء -ية العلوملك -جامعة بغداد - كيمياء عضوية فيزياوية دكتوراه -3

 

 :السيرة الوظيفية

 8/8/1985:(م. كيمياوي) مركزبحوث الطاقة الشمسية –مجلس البحث العلمي في أول تعيين -1

 .10/2005 /26 :من وزارة الصناعة والمعادن )خبير( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقل الى -2

 

  اللقب العلمي:
 ولحد االن. 2011من  استاذ مساعد

 

  :االداريةالمناصب 

 (1999-1997) رئيس قسم التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية / مركز بحوث الطاقة الشمسية -1

 (2002-1999)  والبيئةرئيس قسم التاكل / مركز بحوث الطاقة  -2

اعة نالص والتطوير الصناعي / وزارة العامة للبحث هيئةالحوث الصناعات الكمياوية / بمدير مركز  -3

 ( 2005-2002والمعادن )

/ وزارة  الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية /وية والبتروكيمياويةميايحوث الكالبمركز مدير -4

 (2005-2005والمعادن ) الصناعة

 (2013-2008رئيس قسم الكيمياء/ كلية العلوم / جامعة كركوك ) -5

 (لحد االن -16/12/2019عميد كلية الصيدلة/ جامعة كركوك ) -6

 

 السيرة العلمية:

 ( سخان، مركز بحوث الطاقة الشمسية/ وزارة50مدير مشروع انتاج السخان الشمسي العراقي ) -1

 (1999الصناعة والمعادن )

( 24/8/1999-22مؤتمر الخبراء النتاج الهيدروجين كطاقة بديلة )تمثيل العراق بورقة قطرية في  -2

 .عمان -االردن

-19الحلقة الدراسية الستخدام الهيدروجين كطاقة بديلة )تمثيل العراق بورقة قطرية في  -3

 القاهرة.–جمهورية مصر العربية  (21/2/2001

مدير مشروع المركبات العطرية ذات الحلقات المتعددة/ مركز بحوث الطاقة واليئة/ الهيئة العامة  -4

  .(2005-2002للبحث والتطوير الصناعي/ وزارة الصناعة والمعادن )

 .(2016-2014رئيس لجنة الترقيات العلمية/ كلية العلوم ) -5



 .(2020) للعلوم الصرفة والتطبيقيةسامراء محكم في مجلة  -6

 بحث منشور. ستة وعشرونأكثر من  -7

 المشاركة في العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج العراق. -7

 االشراف على العديد من طلبة الدكتوراه والماجستير. -7

الكيمياء الفيزياوية، الكيمياء العضوية، الكيمياء الالعضوية، التشخيص العضوي،  تدريس مواضيع -8

الكيمياء الفيزياوية المتقدمة، الكيمياء العضوية الفيزياوية الصيدالنية لطلبة الدراسات االولية، و

  الفيزياوية لطلبة الدراسات العليا.

 

 

 

 
 


