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 المواد العلمية التي درستها : كيمياء عامة و بايوالكترونيك وطيف جزيئي 

الفيزياء الحياتية للعام االشراف العلمي : االشراف على بحث تخرج للمرحلة الرابعة لقسم 

 في كلية العلوم /جامعة الموصل  2021-2020و2020-2019و  2018-2019

 المؤهالت العلمية :

 من قسم الكيمياء / كلية العلوم /جامعة الموصل  2006. بكالوريوس كيمياء  1

ة من قسم الكيمياء /  جامعة الموصل /كلي2009. ماجستير في اختصاص الكيمياء الالعضوية 2

 العلوم 

 Niو  Co( IIو )  Mn( II)تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة ل رسالة الماجستير : 

II )  و)Cu( II)  وZn( II)   مع ايوديد البايرازوليوم و البيريدينيوم ومشتقاتهما 

 اسم المشرف : ا.د. نبيل هادي بطرس 

 من مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة الموصل  2013. شهادة كفاءة في الحاسوب عام 3

 الخبرة العلمية :

 ( 2013- 2009) . مدرس مساعد في قسم الكيمياء / كلية العلوم جامعة الموصل 1

 ( 2013. مدرس في قسم الكيمياء كلية العلوم /جامعة الموصل )2

 ( 2018حياتية /جامعة الموصل).االنتقال الى قسم الفيزياء ال3



تشرين االول  25-24لث المقام ضمن الفترة . المشاركة بملخص بحث في مؤتمر الكيمياء الثا4

2018  

وكتابين شكر من عميد كلية العلوم  وتقديراكثر من خمسة عشر كتاب شكر .حاصلة على  5

 وتقدير من وزير التعليم العالي .

 الكيميائية في قسم الفيزياء الحياتية /كلية العلوم /جامعة الموصل. عضو في لجنة المواد 6

 ( 2018-2019) (2019-2020()2020-2021()2021-2022) 

.عضو في لجنة االتمتة ونتاجات البحوث  في قسم الفيزياء الحياتية /كلية العلوم /جامعة 7

 (2019-2018الموصل ) 

-2018ء الحياتية /كلية العلوم /جامعة الموصل ) . عضو في اللجنة االمتحانية في قسم الفيزيا8

2019) (2019- 2020) (2020-2021)(2021-2022) 

.عضو في ضمان الجودة واالداء الجامعي في قسم الفيزياء الحياتية /كلية العلوم /جامعة 9

 (2019-2018الموصل ) 

-2018الموصل )  .عضو في لجنة االرشاد في قسم الفيزياء الحياتية /كلية العلوم /جامعة10

2019) (2019-2020) (2020-20210( )2021-2022.) 

ورش العمل المقامة في جامعة . مشاركة بالحضور في عدد من الدورات و الندوات و11

 الموصل 

 ثالث بحوث منشورة في مجالت اجنبية ومحلية  12.

 

 

 

 

1. Synthesis and characterization of new mono nuclear homo and hetero 

di nuclear complexes of Schiff base bis – (2-hydroxy naphthyl -2- yl)-N, 

N'- thio semicarbazone   

2. Synthesis and characterization of new some first transition metals 

complexes of Schiff base N,N- bis (2- Methylenethiophen )-1,2 – 

phenylenediimine  

 



 

  3. Synthesis and characterization of Mn+2 ,Co+2,Ni+2,Cu+2,and  

Zn+2 complexes with pyridinium salt . Crystal Structure of 1,3,5 –Trim 

ethyl Pyridinium Iodide 

 

ي اقامته كلية العلوم قسم الفيزياء الحياتية والسوق المقام من ذ. مشاركة بالسوق الخيري ال13

 قبل قسم الكيمياء 

 . مشاركة في حملة التشجير التي اقامتها كلية العلوم 14

 .عضو في لجنة جرد المواد الكيميائية في قسم الكيمياء /كلية العلوم 15

 . عضو في لجنة الزجاجيات في قسم الكيمياء / كلية العلوم  16

 2022-2021 وللعام2021-2020 للعام العلمي والنتاج البحوث متابعة لجنة في عضو. 17

 لليزر والكيميائية البيولوجية التأثيرات)  االلكترونية المستمر التعليم دورة بإقامة المشاركة.18

 2021-2020 للعام(  الحية الخلية على

  المجتمع خدمة نشاطات ضمن التالسيميا مركز الى زيارة بإجراء المساهمة.19

 للعام المجتمع خدمة نشاطات ضمن االيمن الجانب الى ميدانية زيارة بإجراء المساهمة.20

(2019-2020.) 

 (.2022-2021()2021-2020) للعام االضافية والساعات الجداول لجنة في عضو.21
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Name : eman muwafaq Ramathan al mashhadany  

Date of birth: Mosul/ Nineveh /iraq 

Martial statues: married  
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E- Maill Address :  e. Muwafaq84yahoo.com 

Emanmuwafiquomosul.edu.iq      

Mobile Tel : 07702000343 

Current Employer : 

 lecture in general chemistry ,bioelectronics, molecular spectroscopy  

Supervise : 

 

1. Supervisor of graduation projects for the fourth stage in bio physics 

department /Science College / Mosul University 2019  

Academic Qualifications  

1. B.Sc., Chemistry  Department / Science College/Mosul University. 

Iraq.2006  

2. M.Sc. in (in organic ), .,Chemistry  Department / Science 

College/Mosul University. Iraq.2009  

 

 

 

 



 

Master Thesis 

 

Synthesis and characterization of new   complexes of  Mn+2 

,Co+2,Ni+2,Cu+2,and Zn+2 with Pyrazolium ,Pyridinium Iodide and Their 

Derivatives  

Supervisor :prof .Dr. Nabeel Hadi Brutus  

Professional Experiences 

1. Assistant Lecturer , Chemistry Department /Science college /Mosul 

University . 2009 -2013  

2. Lecturer Since 2013  

3. transition to the biophysics Department /Science college /Mosul 

University 2018  

4. A member of the chemical material committee in the biophysics 

Department /Science college /Mosul University 2019   

5. A member of the examination committee in the biophysics 

Department /Science college /Mosul University 2018-2019, 2019-2020 

,2020-2021,2021-2022 

6. participation in a research abstract at the third chemistry conference  

7. A member of the steering committee in the biophysics Department 

/Science college /Mosul University 2019 

8. A member of the commission for research and research  in the 

biophysics Department /Science college /Mosul University 

2019,2020,2021 

9. A member of Quality Assurance and University Performance 

10.participation in the establishment of an electronic emergency 

education course (2020-2021) 



11.participate in visiting the thalassemia center in community service 

activities (2020-2021). 

12.participate with a field visit to the right side within the service 

activities of the community (2019-2020). 

 

 

 

 

 

 


