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 الذاتٌةالسٌرة

 

 زياد طارق ابراْيى   االسى انرباعي: -

  1791 تاريخ انٕالدة: -

 2019 تاريخ انحصٕل عهيٓا:                انذكتٕراِانشٓادة:   -

 انكيًياء انتخصص انعاو:   -

 تانكيًياء انعضٕي  انتخصص انذليك:

 2019  تاريخ انحصٕل عهيّ:        يذرس    انهمب انعهًي:  -

 سُّ 11عذد سُٕاث انخذيت في انتعهيى انعاني:  -

 اليٕجذ عذد سُٕاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

    ziadalk15@gmail.com انبريذ االنكترَٔي: -

 2000- 1777تاريخ يُح انشٓادة:        جايعت بغذاد/ انعراق    :انبكانٕريٕسانجٓت انًاَحت نهشٓادة  -

 2007تاريخ يُح انشٓادة:           جايعت بَٕا / انُٓذ         انجٓت انًاَحت نشٓادة انًاجستير: 

 كٕرساث  عُٕاٌ رسانت انًاجستير: -

 2019 -تاريخ يُح انشٓادة:      جايعت شفيهذ/ بريطاَيا     -انجٓت انًاَحت نشٓادة انذكتٕراِ: -

  -اطرٔحت انذكتٕراِ:عُٕاٌ  -

 Synthesis of Iboga Alkaloids Using Cascade Cyclisation, Nitrone Cycloaddition 

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 الى االن 2003 كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه / جامعة دٌالى تدرٌسً  1

 

 فٌها الجامعات او المعاهد التً درس -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  2011-2010 كلٌة الطب/ جامعة دٌالى  1

  2011-2010 كلٌه العلوم /جامعة دٌالى  

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

  ةثالث ةمرحل مٌكانٌكٌة التفاعالت العضوٌه الكٌمٌاء الصرفةالتربٌه للعلوم  جامعة دٌالى  1

 اولى ةمرحل الكٌمٌاء العضوٌه والحٌاتٌه  كلٌة الطب جامعة دٌالى 2

 ةثالثة مرحل الكٌمٌاء العضوٌه  الكٌمٌاء كلٌه العلوم جامعة دٌالى 3

 رابعةمرحلة  التشخٌص العضوي الكٌمٌاء التربٌه للعلوم الصرفة جامعة دٌالى 4

 مرحلة ثالثة الكٌمٌاء الفراغٌة الكٌمٌاء التربٌه للعلوم الصرفة جامعة دٌالى 5
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 .فٌها شارك والورش التً العلمٌة والندوات المؤتمرات -

- Drug Discovery workshop and development Network (D3N). University of 

Sheffield. 23/010/2013. 

- 25
th

 SCI Regional Postgraduate Symposium on Novel Organic Chemistry. 

University of Sheffield. 07/04/2014. 

- Royal Society of Chemistry Organic Division Midlands Meeting 2014. 

University of Nottingham. 25/04/2014. 

- Royal Society of Chemistry Northern Postgraduate Symposium. University of 

Sheffield. 12/09/2014. 

- 48
th

 Sheffield Stereochemistry meeting. University of Sheffield. 13/01/2015. 

- Royal Society of Chemistry Organic Division Midlands Meeting. University of 

Sheffield. 09/04/2015. (Poster presentation). 

- 26
th

 SCI Northern Postgraduate Symposium on Novel Organic Chemistry. 

University of Sheffield. 29/04/2015. 

- 49
th

 Sheffield Stereochemistry meeting. University of Sheffield. 12/01/2016. 

- Professor Steven Ley’s 70
th

 Birthday Symposium.  University of Cambridge. 

08/04/2016. 

- Royal Society of Chemistry Organic Division Midlands Meeting. University of 

Birmingham. 11/04/2016. (Poster presentation). 

- 27
th

 European Colloquium on Heterocyclic Chemistry. Amsterdam. 3-6/07/2016. 

(Poster presentation). 

- Symposium on Advances in Heterocyclic Organic Chemistry. University of 

Sheffield. 1-2/09/2016. (Poster presentation).  

 . حضٕر2019َذٔة عٍ كيفيت االرتماء بانجايعت/ جايعت ديانى.  -

 

 
 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2001 ٔزارة انعهٕو ٔانتكُٕنٕجيا تمُياث انكرٔياتٕكرافيا ٔتطبيماتٓادٔرة  1

 2001 ٔزارة انعٕنى ٔانتكُٕنٕجيا دٔرة انطرق انكٓرٔتحهيهيت ٔاستخذايٓا في انتحهيم 2

 2019 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ دٌالى انساليت انًختبريت ٔيخاطر انًٕاد انكيًيأيت 3

    

 

 

 ( انتي لاو بانُشر فيٓاimpact factorsيجالث ) انًجالث انعهًيت ٔ -

- Regiochemical and stereochemical studies of the intramolecular dipolar 

cycloaddition of nitrones derived from quaternary aldehydes. Synlett 2016, 27, 

447–449 

- Synthesis and Characterization of Copper (II), Zinc (II), Cobalt (II) and Nickel 

(II) complexes Derived from 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde and DL-glycyl-DL-

glycine. QMJ 2017, 13, 23, 18-23  
 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

 مالحظات مازال عضوا/ انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت

  ما زال عضوا  2014 دولٌه الجمعٌه الملكٌه للكٌمٌاء 1

  ما زال عضوا 2014 دولٌه الجمعٌه االمرٌكٌه للكٌمٌاء 2
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 للغات التً ٌجٌدها

 ةاالنكلٌزٌ -2                 ةالعربٌ -1

 


