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 المعمومات الشخصية
 ليندا رياض عبد الرحيم البناء االسم 
 37/7/2:93 المواليد 
  العراق، موصلال الوالدةمكان 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجو  الحالة الزوجية 
 اثنان  عدد األطفال 
 1882:759:32 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، الكيمياءقسم  القسم العممي ، 
 الكيمياء  التخصص العام 
 العضويةالكيمياء  التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Linda.reyadh@uomosul.edu.iq , linda.reyadh@yahoo.com  
 بوابة البحث العممي  
 الباحث العممي https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IX6Wrb8AAAAJ

&view_op=list_works&authuser=3 
 ORCID رقم الORCID (1111-1113-775:-:897 ) 
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 الدراسيالتحصيل 
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 كمية ، جامعة ، البمد  3131 دكتوراه 
 الموصل  جامعة، التربية لمعموم الصرفة الكيمياء العضوية  3122 ماجستير  ،

 العراق ا
 الموصل، جامعة  التربية لمعموم الصرفة الكيمياء 3115 بكالوريوس ،

 لعراقا
 

 األلقاب العممية
  33/6/3122 مساعدمدرس 
 37/7/3126 مدرس 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 3131 – 3131 المنصب 
  مكان العمل 3131 – 3131 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 كمية التربية لمعموم الصرفة الكيمياء قسم المرحمة الثانية، ، كيمياء العضوية النظريال، 
 كمية التربية، قسم  الكيمياء، الثانية المرحمة لكيمياء العضوية العممي ،ا 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 Synthesis of some azetidonone and 1,3-Oxazepine dertivies from مجمة التربية والعمم   

thymol 



 Synthesis some of heterocyclic compounds derived from thymole لعمممجمة التربية وا 
  

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  2كتاب 
  3كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 3124، كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة الموصل ، العممي الثاني لمكيمياء  مؤتمر 
 312، العممي الدوري الثاني عشر ، كمية التمريض /جامعة الموصل  مؤتمر: 
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
  في كمية التربية لمعموم الصرفو ضمن نشاطات التعميم المستمردورة تدريبية 
 دورة في كفاءة المغة العربية والحاسوب والمغة االنكميزيو 
  تدريبية حول السالمة المختبرية /مركز التعميم المستمر / جامعو الموصلدوره 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 اربعةعدد كتب الشكر والتقدير 

 
 
 


