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 المؤهالت العلمية:

 كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق.،  (1995)كيمياء بكالوريوس علوم 

 .(، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق1997ماجستير في الكيمياء العضوية )

 .حالياً: طالبه دكتوراه، كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق

 الخبرات والنشاطات:

 -في كل من:  31/12/2005ولغاية  15/10/1998في ليبيا من تاريخ عملت كعضو هيئة تدريس  -

 *جامعة الجبل الغربي، كلية البيطرة والزراعة البعلية والتنمية الريفية في قسم البيطرة.

 قسم الكيمياء.، كلية اآلداب والعلوم ،*جامعة السابع من ابريل 

 األساسية.قسم العلوم ،كلية اآلداب والعلوم ،*جامعة الجبل الغربي 

 .قسم الكيمياء،كلية اآلداب والعلوم فرع قصر األخيار ،*وفي جامعة المرقب 

وقد قمت بتدريس مواد الكيمياء العامة والكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية وكيمياء التشخيص العضوي 

 )النظري والعملي(.

 .اإلشراف على مشاريع التخرج -

 لمختبرات.اإلشراف على دورة تدريبية لفنيي ا -

 ولدي شهادة خبرة من الجامعات أعاله. -

 ولحد اآلن. 2006عضو الهيئة التدريسية في كلية التربية للبنات، قسم الكيمياء منذ  -

التكليف بمسؤولية مخزن المواد الكيميائية والزجاجيات في كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل من تاريخ  -

 . 23/11/2010ولغاية  20/12/2006

العمل في العديد من اللجان العلمية واإلدارية الُمشكَّلة في كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل مثل اللجنة  -

 اإلمتحانية ولجنة السالمة واإلرشاد ووحدة النشاط اإلبتكاري وأرشفة التوثيق األلكتروني وغيرها...

 -المنشورات العلمية:

عضوية العملي التي تم إقرارها كمنهج دراسي للتدريس المختبري المشاركة في إعداد ملزمة الكيمياء ال -

 جامعة الموصل. ،كلية التربية للبناتقسم الكيمياء ، في للمرحلة األولى والثانية لمادة الكيمياء العضوية 
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المشاركة في إعداد ملزمة الكيمياء العضوية العملي التي تم إقرارها كمنهج دراسي للتدريس المختبري  -

 .، جامعة الموصلكلية التربية للبنات ،دة الكيمياء العضوية للمرحلة الثالثة، قسم الكيمياء لما

 

 

 الدورات التدريبية:

 في المعهد التقني/ الموصل. (Chem. Office) دورة رسم المركبات الكيميائية بإستخدام برنامج -

 جامعة الموصل. دورة التمريض واإلسعافات األولية التي اقامتها كلية التمريض/ -

 دورة كفاءة الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة األلكترونية/ جامعة الموصل. -

 دورة التفكير اإلبداعي األولى، مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي/ جامعة الموصل. -

 شهادة التوفل/ اللغة اإلنكليزية. -

 الندوات والدورات: 

 السادسة التي اقيمت في كلية التربية للبنات.الرابعة و ة المشاركة في الندوة العلمي -

المشاركة في دورات تطوير مهارات التدريس مدرسي الكيمياء لمدرسات الكيمياء لمديرية تربية محافظة  -

 نينوى .

 حضور الندوة العلمية )االمراض المحمولة بالغذاء والماء(التي اقامها فرع االحياء المجهرية في كلية الطب-

 البيطري ،جامعة الموصل .

التعليم الجامعي نحو تحقيق االعتمادية (التي –حضور الندوة العلمية )نظام المقررات ارتقاء بجودة التعليم -

 اقامها قسم علوم الحاسوب في كلية علوم الحاسوب والرياضيات ،جامعة الموصل .

استخدام التقنيات الحديثة في تكييفها( التي حضور ندوة )تحسين االداء الحراري للمباني في مدينة الموصل و-

 اقامها قسم الهندسة الميكانيكية ،كلية الهندسة ،جامعة الموصل .

حضور الحلقة الثقافية التوعوية عن )بعض الجوانب الصحية المهمة في المجتمع ( التي اقيمت في كلية -

 نوى.التربية للبنات ،جامعة الموصل بالتعاون مع دائرة صحة محافظة ني

 كتب الشكر والتقدير:

 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية التربية للبنات. ى تسعة عشر حصلت عل -

ظة نينوى/ معهد التطوير والتدريب التربوي/ وزارة التربية.فوكتابي شكر وتقدير من مديرية تربية محا -  

 

 



Name: Rand Arshad Sa’ad Al-deen Al-naimi. 

Email: palm2017tree@gmail.com 

 

Qualifications: 

B.Sc. holder of Chemistry (1995), College of Science, Mosul University, Iraq. 

M.Sc. holder of Organic Chemistry (1997), College of Science, University of 

Mosul, Iraq. 

Currently: PhD candidate , College of Science, University of Mosul, Iraq. 

Experiences and Activities: 

 -Teaching in Libya from 15th October, 1998 till 31st December ,2005 just as 

follows: 

 *University of Al-Jabal Al- Gharbi , Faculty of Veterinary and agriculture 

,Department of Veterinary. 

 *University of the seventh of April, Faculty of Arts and Sciences, Department of 

Chemistry. 

 *University of Al-Jabal Al- Gharbi, Faculty of Arts and Sciences, Department of 

Basic Sciences. 

 *University of Al - Marqab, Faculty of Arts and Sciences, Kasar- Akhyar Branch, 

Department of Chemistry. 

Materials Taught : 

 General chemistry 

 Organic chemistry 

 Biochemistry  

 organic identification  

(both theoretical and practical). 

 Supervising fourth year students research projects. 

 Supervising a training course for laboratory technicians. 

 A teaching staff member at the College of Education for Girls , department  

of  Chemistry since 2006 and until now. 
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 Be in charge of  the store of chemicals and glassware in the College of 

Education for Girls / University of Mosul from the date of 20th December 

,2006 until 23th November ,2010. 

 A member of many scientific and administrative committees at the  College 

of Education for Girls / University of Mosul, such as the examination  

committee and the Safety and Guidance Committee and  archiving electronic 

documentation committee and others ... 

Scientific Activities and events : 

A member of preparing a handout of organic chemistry. 

 

 

Training courses: 

 A course on (Chem Office ) held at the Technical Institute / Mosul. 

 A course on  nursing and first aid held by the College of Nursing / University 

of Mosul. 

 A course  on Computer efficiency   held at  the computer centre  / University 

of Mosul. 

 A course on  First Creative Thinking, Center for Teaching Methods 

Development and University Training / Mosul University. 

 A course on  TOEFL / English certificate. 

 Seminars and scientific events : 

 Participation in the fourth and sixth scientific symposium held at the College 

of Education for Girls. 

 Participation in courses to develop the teaching skills of chemistry teachers , 

Directorate of Education Nineveh. 

 Attending water despicable scientific symposium (foodborne diseases) held 

by the branch of microbiology ,college  of Veterinary Medicine, University of 

Mosul. 

 Attending the scientific symposium (the system of courses to improve the 

quality of education - university education towards the achievement of 

reliability) held by the Department of Computer Science in the Faculty of 

Computer Science and Mathematics, University of Mosul. 



 Attending Calculation and use of modern technologies held  by the 

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University 

of Mosul. 

 Attending Rights  Awareness seminar , held at the College of Education for 

Girls, University of Mosul in cooperation. 

Thanks letters : 

 Nineteenth  letters of thanks from the college of Education  Deanship . 

 Two letters of thanks from the Directorate of Education in the province of 

Nineveh / Institute of Educational Development and Training / Ministry of 

Education. 


