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 الخطيب عبذ الرحويالكرين  عبذ السالم عبذاالسن الرباعي: -

 9/1985/ 11      تاريخ الىالدة -

 2002    تاريخ الحصىل عليها:      دكتىراٍالشهادة:   -

 كيوياءالتخصص العام:   -

 الكيوياء الالعضىيت التخصص الذقيق:

 2012تاريخ الحصىل عليَ:                    هساعذاستار اللقب العلوي:  -

 سٌَ 18عذد سٌىاث الخذهت في التعلين العالي:  -

 سٌَ 22 عذد سٌىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

 drsalam.chem58@gmail.com البريذ االلكتروًي: -

 جاهعت بغذاد كليت التربيت  :البكالىريىسالجهت الواًحت للشهادة  -

 1951تاريخ هٌح الشهادة:  

 الوولكت الوتحذة  / جاهعت اسسكسالجهت الواًحت لشهادة الواجستير:

 1955تاريخ هٌح الشهادة:      

 2002-تاريخ هٌح الشهادة:               جاهعت بغذاد-الجهت الواًحت لشهادة الذكتىراٍ: -

 structure and reactivity of Bis ( Arene ) Complexes of Iron . ( Sandwichعٌىاى رسالت الواجستير: -

compounds ) 

 the of synthesis and characterization of new tetradentate imine-الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحت -

oxime ligands type N4 and their complexes with some metal ions . 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2003- 1981 منظمة الطاقه الذرٌه باحث علمً 1

رئٌس قسم االغذٌه /دائرة البحوث  2
 الزراعٌه

 2005-2003 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

 2010-2005 كلٌة العلوم/جامعة دٌالى تدرٌسً 3

 ولحد االن 2010 كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه/جامعة دٌالى تدرٌسً 4

5    

 

 الصورة



 

  

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

 محاضر 2003- 1995 انن الهٌثم تربٌة الجامعة بغداد /كلٌة  1

  الى حد االن – 2005 جامعة دٌالى /كلٌة تربٌة للعلوم الصرفة  

    

 

 بتدرٌسهاالدراسٌة التً قام المواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1981 كٌمٌاء الالعضوٌة  كٌمٌاء تربٌة ال بغداد  1

 2005 الالعضوٌة  كٌمٌاء  علوم دٌالى  2

 2006 تحلٌلة  كٌمٌاء علوم دٌالى  3

 2007 الالعضوٌة  كٌمٌاء تربٌة  دٌالى 4

عضوٌه  كٌمٌاء التربٌه دٌالى 5
 فلزٌه/ماجستٌر

2017-2018 

2018 -2019 

2019-2020 
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 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1989 لالعضوٌة  كٌمٌاء تربٌة  بغداد 

 2008 تناسقٌة  كٌمٌاء تربٌة  دٌالى  

 2018-2017 عضوٌه فلزٌه كٌمٌاء التربٌه دٌالى 

2018-2019 

2019-2020 

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

التربٌه للعلوم  دٌالى 
 الصرفه

تحضٌر وتشخٌص  الكٌمٌاء
معقدات مشتقه من 

 قواعد شف

2019-2020 

      

      

 

 .المؤتمراتوالندواتالعلمٌةوالورش التٌشاركفٌها -

 السنة  نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت



 حضور( -)بحث

مجلس البحث العلمً /  المؤتمر العلمً الخامس لمجلس العلمً  1
 بغداد 

 1989 بحث

 1995 حضور جامعة بابل  المؤتمر العلمً االول لجامعه بابل  2

 1996 بحث  بغداد  المؤتمر العلمً العاشر لجمعٌة الكٌمٌائٌن العرب  3

 1999 بحث بغداد  المؤتمر العلمً االول لبحوث السٌطرة النوعٌة  4

ندوة حول التحدٌات المستقبلة لالغدٌة وفحوصات  5
 السٌطرة النوعٌة فً العراق 

الجهاز المركزي للتقٌٌس 
 والسٌطرة النوعٌة 

  حضور
2000 

كلٌة العلوم الجامعة  المؤتمر العلمً الخامس  6
 المستنصرٌة 

 2001 بحث

 2002 بحث بغداد  المؤتمر الكٌمٌائً العراقً العشرون  7

 2009 بحث  كلٌة العلوم جامعة دٌالً  المؤتمر العلمً االول  8

 2011 حضور  كلٌة العلوم جامعة دٌالى  ندوة حول المخاطر الكٌمٌائٌة  9

 2012 حضور  كلٌة العلوم جامعه دٌالى  المؤتمر العلمً الثالث  10

المؤتمر العلمً الدولً الوطنً الرابع للنانو  11
 تكنولوجً والمواد المتقدمة 

 2013 حضور  الجامعة التكنولوجٌة 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  المشاركة فً لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه  12
 بغداد / ابن الهٌثم / جامعه

 2015 حضور

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  المشاركة فً لجنة مناقشة رسالة ماجستٌر  13
 / ابن الهٌثم / جامعه بغداد 

 2015 حضور 

كلٌة العلوم للبنات / جامعه  المشاركة فً المؤتمر الوطنً الثانً للكٌمٌاء  14
 بغداد 

 2015 حضور

15 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2011 جامعه بغداد قسم الكٌمٌاء  دورة تدرٌبٌة فً مجال السالمة واالمان الكٌمٌائً  1

 2011 جامعه رٌدنك / المملكة المتحدة  دورة تدرٌبٌة فً خارج العراق  2

دورة تدرٌبٌة حول المجهر االلكترونً الماسح   3
 وتطبٌقاته 

 2011 / المملكة المتحدة جامعة رٌدنك 

    

 

 

 . مجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌمفً  المشروعاتالبحثٌة -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 A spectroscopic study of Bis( ETA-6-arene ) Iron (ii) 
salts. 

J.organometallic 
chemistry  

1989 

2 Synthesis and spectroscopic studies on Co (ii) , Ni(II), 
Cu(II), pd(II),pt(II), pt(Iv) complexes of o-

phenylendiamine-NN-bis(2-butylidine-3-one oxime) 

IbanHitham J. 
for pure and 

appl.sci. 

2004  

3 Synthesis and characterization of p-
phenylenediamine –N-Nbutan-3- one oxime ligand 
and its complexes with some transition  metal ion 

Ni(II) ,pd(II) cu(II) and co(II) 

مجلة دٌالى للعلوم 
الصرفة / جامعة 

 دٌالى 

2012 

4 sythesis and spectral characterization of Mn(II) .Fe(III) 
and Ni(II) complexes  produced from the template 

reaction of  diacetyloxime and 1,2-diaminopropane 

 
مجلة دٌالى للبحوث 
العلمٌة والتربوٌة / 

 جامعه دٌالى

2009 



5 Synthesis and characterization of Bidentateoxime 
complexes with cu(ii)  and Zn(11) 

مجلة واسط للعلوم 
 والطب /جامعه واسط

2012  

 

 

 

 

 التً قام بالنشر فٌها( impact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة

1 J.organometallic chemistry  المملكة المتحدة A spectroscopic study 
of Bis( ETA-6-arene ) 

Iron (ii) salts. 

359 1989 

2 IbanHitham J. for pure and 
appl.sci. 

 Synthesis and العراق
spectroscopic studies 

on Co (ii) , Ni(II), Cu(II), 
pd(II),pt(II), pt(Iv) 

complexes of o-
phenylendiamine-NN-
bis(2-butylidine-3-one 

oxime) 

16 2004 

مجلة دٌالى للعلوم الصرفة / جامعة  3
 دٌالى

 Synthesis and العراق
characterization of p-

phenylenediamine –N-
Nbutan-3- one oxime 

ligand and its 
complexes with some 

transition  metal ion 
Ni(II) ,pd(II) cu(II) and 

co(II) 

3 2012 

مجلة واسط للعلوم والطب /جامعه  4
 واسط

 
 

 العراق

Synthesis and 
characterization of 

Bidentateoxime 
complexes with cu(ii)  

and Zn(11) 

275 2012 

مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة  5
 والتربوٌة / جامعه دٌالى

 sythesis and spectral العراق 
characterization of 

Mn(II) .Fe(III) and Ni(II) 
complexes  produced 

from the template 
reaction of  

diacetyloxime and 1,2-
diaminopropane 

39 2009 

      

 

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -



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

 مالحظات

  عضو 2011 محلٌة  اللجنة العلمٌة  

  عضو 2011 محلٌة  لجان االستالل  

لجنة نموذج اعتماد  
الجمعٌة الملكٌة 

 البرٌطانٌة للكٌمٌاء

  2011 محلٌة 
 عضو

 

عضوٌة مجلس  
 القسم 

  عضو 2011 محلٌة 

 

 

 

 

 إبداعات أو نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

مشاركة فً  1
 المؤتمر العلمً 

كلٌة العلوم  شهادة تقدٌرٌة  
 جامعه دٌالى 

 2009 القاء بحث

مشاركة فً  2
المؤتمر العلمً 

 الثالث 

كلٌة العلوم  شهادة تقدٌرٌة 
 جامعه دٌالى 

 2012 القاء بحث

جهود متمٌزة  3
فً جرد المواد 
الكٌمٌائٌة بدقة  

 وسرعه 

 
 

كتاب شكر 
 وتقدٌر 

رئٌس جامعه 
 دٌالى 

 2010 

اهمٌة المنجز  4
العلمً الذي 

 حققته الجامعه 

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر 
العالً والبحث 

 العلمً 

 2014 

الجهود المبذولة  5
فً انجاح 
المعرض 
االنتاجً 
 الخامس 

عمٌد كلٌة التربٌة   كتاب شكر 
 للعلوم الصرفة 

 2015 

اهداء كتب  6
علمٌة  للمكتبة 

العائدة لكلٌة 
التربٌة للعلوم 

 الصرفة 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 
 للعلوم الصرفة 

 2015 
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 التالٌف والترجمة  -

 منهجٌة / غٌر منهجٌة عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 انكلٌزي  -1

 العربٌة   -2

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 نعم ...1

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.   


