السيسة الراحيت
Curriculum Vitae

االســــــــــــن  :د .هحود ناظن بهجج عبدهللا البياحي
هحل وسنت الويـالد :

بغداد – 1970 / 4 / 20

االخخـصــاص العام :

الكيوياء الصناعيت

الىظيفــــــت

االخخـصــاص الدقيق  :كيوياء البلوسة العضىيت

 :حدزيسي

الدزجت العلويت  :أسخاذ
البسيد اإللكخسوني :
dr.baiati@gmail.com

أو

mohammad.nadhum@uokerbala.edu.iq

عنىاى العول :قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ انترثٍخ نهعهىو انصرفخ  /جبيعخ كرثالء  /وزارح انتعهٍى انعبنً و انجحث
انعهًً  /انعراق
الوناصب الخي حقلدها :
 -1يذٌر قطى انشؤوٌ انعهًٍخ فً جبيعخ كرثالء نهفترح يٍ  2194/2/99ونغبٌخ 2195/2/8
 - 2يذٌر قطى األقطبو انذاخهٍخ فً جبيعخ كرثالء نهفترح يٍ  2195/2/6و نغبٌخ 2195/6/97
 -3يعبوٌ انعًٍذ نهشؤوٌ انعهًٍخ فً كهٍخ انترثٍخ نهعهىو انصرفخ نهفترح يٍ  2196/3/27و نغبٌخ اٌَ
هىقع العول اإللكخسوني ceps.uoKerbala.edu.iq :

أوالً  :الوؤهالث العلويت .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

السنة

دثهىو فًُ صُبعبد
كًٍٍبوٌخ
ثكبنىرٌىش عهىو كًٍٍبء
انذراضخ انًطبئٍخ
يبجطتٍر عهىو كًٍٍبء

هٍئخ انًعبهذ انفٍُخ

انًعهذ انفًُ – كركىك

9991

جبيعخ ثغذاد

كهٍخ انترثٍخ نهعهىو انصرفخ – أثٍ
انهٍثى
كهٍخ انعهىو نهجُبد

2113

جبيعخ ثغذاد
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2115

((عنىاى زسالت
الواجسخيس ))

Studying the effect of using some inorganic additives for flame retardancy
and increase of fire resistance of unsaturated polyester resin and epoxy resin

دكتىراِ عهىو كًٍٍبء
((عنىاى أطسوحت
الدكخىزاه ))

كهٍخ انعهىو نهجُبد

جبيعخ ثغذاد

2118

Copolymerization of Modified Unsaturated Polyester Resin with Some Vinyl
Monomers and Studying Some of Their Properties

ثانيا ً  :الخدزج الىظيفي
د

انىظٍفخ  /األنقبة انعهًٍخ

انجهخ

انفترح يٍ – انى

9

يالحع فًُ

وزارح انصُبعخ وانًعبدٌ

9993 – 9991

2

يالحع فًُ أقذو

وزارح انصُبعخ وانًعبدٌ

2113 - 9993

3

كًٍٍبوي أقذو

وزارح انصُبعخ وانًعبدٌ

2116 - 2113

4

يعبوٌ رئٍص كًٍٍبوٌٍٍ

وزارح انصُبعخ وانًعبدٌ

2119 - 2116

5

يذرش

جبيعخ كرثالء

2192 - 2119

6

أضتبر يطبعذ

جبيعخ كرثالء

2197– 2192

7

اضتبر

جبيعخ كرثالء

2197 /8 / 93

ثالثا ً  :الخدزيس الجاهعي
د

انجهخ (انًعهذ  /انكهٍخ)

انجبيعخ

انفترح يٍ  -انى

9

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

جبيعخ كرثالء

 – 2119لحد اآلن
الدراسات األولٌة والعلٌا

2

كلٌة الزراعة

جبيعخ كرثالء

 /2199- 2191يحبضر

3

كلٌة العلوم

جبيعخ كرثالء

طهجخ انذراضبد انعهٍب  /انفصم
انذراضً انثبًَ

4

كلٌة التربٌة

جبيعخ انقبدضٍخ

طهجخ انذراضبد انعهٍب  /انفصم
انذراضً انثبًَ
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5

كلٌة طب األسنان

جبيعخ كرثالء

2197-2196

قسم طب األسنان

كلٌة الحسٌن الجامعة

2195 - 2194

زابعا ً  :الوقسزاث الدزاسيت الخى قوج بخدزيسها
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

9

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انعضىٌخ  /نهًرحهخ األونى

2193 - 2192

2

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انعضىٌخ  /نهًرحهخ انثبٍَخ

 2191– 2119و ثالثخ
ضُىاد دراضٍخ ثعذهب

3

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انصُبعٍخ  /نهًرحهخ انثبنثخ

 – 2191نحذ اٌَ

4
4

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء
قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انصُبعٍخ  /نهًرحهخ انراثعخ
يُهج انجحث انعهًً  /نهًرحهخ انثبٍَخ

 – 2199نحذ اٌَ
2191 - 2119

5

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

كًٍٍبء انحهقبد انغٍر يتجبَطخ  /نهًرحهخ انثبنثخ

2199 - 2191

6

قطى عهىو انحٍبح  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انعبيخ  /نهًرحهخ األونى

2192 – 2119

7
8
9

قطى عهىو انحٍبح  /جبيعخ كرثالء

انكًٍٍبء انحٍبتٍخ  /نهًرحهخ انثبٍَخ

2193 – 2199

قطى وقبٌخ انُجبد  /جبيعخ كرثالء

كهٍخ انسراعخ /انكًٍٍبء انعبيخ  /انًرحهخ األونى

2199 - 2191

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انفصم انذراضً انثبًَ نطهجخ انذراضبد انعهٍب
( كًٍٍبء انتفبعالد انجىنًٍرٌخ )

2193 - 2192

91

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ انقبدضٍخ

انفصم انذراضً انثبًَ نطهجخ انذراضبد انعهٍب
( انًىاد انًضبفخ وانًبنئخ نهجىنًٍراد)

2194 - 2193

99

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انفصم انذراضً االول نطهجخ انذراضبد انعهٍب
( ثىنًٍراد يتقذو )

 2196-2195و نحذ
االٌ

92

قطى انكًٍٍبء  /جبيعخ كرثالء

انفصم انذراضً انثبًَ نطهجخ انذراضبد انعهٍب
( يذخم نجعض انصُبعبد انكًٍٍبوٌخ)

2198 - 2197

انكًٍٍبء انحٍبتٍخ  /انًرحهخ األونى

2196 - 2195

93

قسم العلوم األساسية

/كلٌة طب

األسنان  /جبيعخ كرثالء

 94قسم طب األسنان  /كلٌة الحسٌن
الجامعة

انكًٍٍبء انعبيخ  /انًرحهخ األونى
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2015- 2014

خاهساً ( :االطازيح  ،السسائل ) الخي أشسفج عليها
ت
9

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

Preparation of new polyester resin and studying of its
properties

قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ
انعهىو  /جبيعخ ثبثم

2016 – 2015

Preparation of a new co-polymer and study the ability of
drug delivery system

قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ
انترثٍخ نهعهىو
انصرفخ/
كرثالء
قطىجبيعخ
كهٍخ
انكًٍٍبء /
انترثٍخ نهعهىو
انصرفخ
جبيعخ كرثالء

Preparation and characterization of some thiazol
derivatives and study its effects on flame retardant of
some thermosetting polymers

قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ
انترثٍخ  /جبيعخ
انقبدضٍخ

Preparation of a new type of polymers and the study of
some of their physical properties

قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ
انترثٍخ نهعهىو
انصرفخ

2198- 2197

Synthesis and study of a new functional maleimide-based
polymers

قطى انكًٍٍبء  /كهٍخ
انترثٍخ نهعهىو
انصرفخ

2198- 2197

( رضبنخ يبجطتٍر)

2

)رضبنخ يبجطتٍر(

3

Preparation and characterization of some sulfur
derivatives and study its effect on flame retardant of
polyester and epoxy resins

(رضبنخ يبجطتٍر (

4

( أطروحخ دكتىراِ )

5

(رضبنخ يبجطتٍر)

6

(رضبنخ يبجطتٍر(

2017 - 2016

2017 - 2016

2017 - 2016

سادساً :الوؤحوساث والندواث العلويت و وزش العول الخي شازكج فيها
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

9

انًؤتًر انعهًً انعبنًً انطبدش
نجبيعخ كرثالء

2191

جبيعخ كرثالء

ثبحثبوستر
( بحث /

2

انًؤتًر انعهًً األول نكهٍخ
انترثٍخ نهعهىو انصرفخ

2192

جبيعخ كرثالء

ثبحث وعضى انهجُخ
انتحضٍرٌخ

3

انًؤتًر انعهًً انراثع نكهٍخ
انعهىو

2192

جبيعخ دٌبنى

ثبحث

2193

جبيعخ كرثالء

ثبحث وعضى انهجُخ
انتحضٍرٌخ

4

انًؤتًر انعهًً انثبًَ نكهٍخ
انترثٍخ نهعهىو انصرفخ
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حضور)

5

انًؤتًر انعهًً انثبًَ نتطىٌر
انقطبع انُفطً فً انعراق

2193

انجبيعخ انتكُىنىجٍخ

يشبرك

6

ورشخ عًم ( انطاليخ واأليبٌ
انًختجرٌخ )

2193

يختجراد ضبَذٌب األيرٌكٍخ
 /جبيعخ انكىفخ

يتذرة

7

ورشخ عًم ( انطاليخ واأليبٌ
انًختجرٌخ )

2193

قطى انجحث وانتطىٌر /
جبيعخ كرثالء

يذرة

8

يؤتًر انعًٍذ انذونً انعهًً
انثبًَ

2194

انعتجخ انعجبضٍخ انًقذضخ

يشبرك

9

ورشخ عًم ( تطىٌر انًهبراد
انقٍبدٌخ )

2194

انٍىَطكى /عًبٌ –األردٌ

يتذرة

انًؤتًر انعهًً انراثع  /انذونً
األول

2197

جبيعخ كرثالء  /كهٍخ
انترثٍخ نهعهىو انصرفخ

ثبحث و رئٍص انهجُخ
انعهًٍخ

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
ت

داخل الكلية

1

عضو لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة

2

عضوٌة لجان الجرد السنوي

خارج الكلية
عضىانهجُخ انًركسٌخ نهطٍطرح عهى تذاول انًىاد انكًٍٍبوٌخ
وانجبٌىنىجٍخ فً رئبضخ انجبيعخ
مقوم علمً لرسائل ماجستٌر من جامعات أخرى

عضوٌة لجان أنضباط الطلبة فً الكلٌة

مقوم علمً للبحوث لمجالت علمٌة فً الجامعات العراقٌة

عضوٌة اللجان التحضٌرٌة فً المؤتمرات
رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة
الترقٌاتالكلٌة
أقامتها
العلمٌة فً الكلٌة
التً لجنة
رئٌس

عضو لجان مناقشة رسائل ماجستٌرو دكتوراه

5

تقٌٌم بحوث لمجلة جامعة كربالء

عضو اللجنة التحضٌرٌة لحفالت التخرج فً الجامعة

6

تقٌٌم البحوث المشاركة فً مؤتمرات الكلٌة

7

تقدٌم الحلقات النقاشٌة

عضو أرتباط الجامعة مع دائرة البحث والتطوٌر فً
الوزارة
عضو ارتباط الجامعة مع مركز كربالء للدراسات
والبحوث التابع للعتبة الحسٌنٌة المقدسة

8

المشاركة فً النشاطات العلمٌة و الثقافٌة

عضو هٌئة تحرٌر مجلة تراث كربالء التابعة لمركز
تراث كربالء  /العتبة العباسٌة المقدسة

9

عضوٌة لجان األشراف التربوي على الطلبة

عضو هٌئة تحرٌر مجلة الباهر العلمٌة التابعة لمركز
العمٌد  /العتبة العباسٌة المقدسة

3
4

رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة
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( األشراف على البحث الموسوم ( العوامل الكيمياوية السامة
بالتعاون مع دائرة البحوث والدراسات في وزارة الداخلية العراقية

 عضوٌة لجان األمتحان التنافسً لطلبة91
الدراسات العلٌا

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم:ثامنا
. )(البحوث
العدد و السنة
محل النشر
أسم البحث
ت
No. 46 for the year
2006

Journal of College of Basic
Education / University of
Mustansiriya

Synergistic effect of diammonium phosphate and
chlorinated parafine as flame retardant of epoxy resin

1
2

Journal of College of Basic
Education / University of
Mustansiriya

Combined action of polyammonium phosphate and
chlorinated rubber as flame retardant of unsaturated
polyester resin

Umm Salamah Magazine /
College of Science for Girls /
Baghdad University

Synergistic effect of borax and chlorinated parafine as
flame retardant of epoxy and unsaturated polyester
resins

No. 54 for the year
2008

Journal of College of Basic
Education / University of
Mustansiriya

Effect of some aromatic halo-organo antimony
compounds on flammability of epoxy and unsaturated
polyester resins

Volume 50 / Issue
3/2009

Journal of Science / College
of Science / University of
Baghdad

Use of certain halogenated organic phosphorus
complexes and study synergistic effect with
chlorinated rubber to flammability of unsaturated
polyester and epoxy resins

5

Vol.28, No.17,
2010

University technological Eng.
& Tech. Journal

Studying the Effect of Some Inorganic Phosphors
Salts on Fire Retardant and Mechanical Properties of
Unsaturated polyester Composite

6

Karbala University
Conference Sixth Scientific

Effect of some inorganic phosphorus salts on retard
combustion of unsaturated polyester and epoxy resins

2012

First Scientific Conference of
the Faculty of Pure Science
Education / University
Karbala

Studying the synergistic effect of some organohalogen antimony complexes with chlorinated rubber
on retard combustion of unsaturated polyester and
epoxy resins

2012

Fourth Scientific Conference
of the College of Science /
University of Diyala

Studying the influence of the preparation of a new copolyamide as adhesive for wood-wood surfaces

No. 51 for the year
2007

Issue (1) 5 for the
year 2008

2010

Vol. 10, No. 1
For the year
2012.

The scientific journal of
Karbala University /
University of Karbala

Effect of chopped cane sugar fiber on some
Mechanical Properties of Phenol Formaldehyde and
Urea-Formaldehyde Composites
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3
4

7
8

9
10

11

2013

Second Scientific Conference
of the Faculty of Education,
Pure Sciences / University
Karbala

Preparation of a new modified unsaturated polyester
resin and studying the mechanical behavior

2014

Third Scientific Conference
of the Faculty of Pure Science
Education / University
Karbala

Studying the effective of some additives on fireretardant and mechanical properties of unsaturated
polyester Composite

September –
October 2016
RJPBCS 7(5)
Page No. 1452

Research Journal of
Pharmaceutical,
Biological and Chemical
Sciences

Study The Effect Verifies of the Number of
Moles of Acrylic Acid Monomer On Swelling of
the New Prepared Modified Co-Polymer

2017; 05(9):
01-10

Journal of Global
Pharma Technology

2017; 12(9):103109

Journal of Global
Pharmacy Technology

Synthesis of a New Three-Dimensional Network
Co-polymer and Studying the Ability of Drug
Delivery System

Journal of Global
Pharmacy Technology

Studying the Effect of Some Organic Sulfur
Compounds as Flame Retardants for Polyester
and Epoxy Resins

2017; 12(9):32-38

12

13

14

Preparation of a New Acrylonitrile Co-Polymer
and Studying the Flammability and Mechanical
Properties of Its Composites

15

16

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
2192 / ٍٍٍ عضى يُتخت نههٍئخ انتأضٍطٍخ نجًعٍخ انكًٍٍبئٍٍٍ انعراق-9
2193 / ) 31625718 ( ( وثرقى عضىٌخACS)  عضى انجًعٍخ األيرٌكٍخ نهكًٍٍبء-2
2197 /  عضو نقابة الكٌمٌاوٌٌن العراقٌة-3

. الجوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر:ًعاشرا
السنة
2191

الجهة المانحة
ًوزارة التعلٌم العال

للفترة من
 و لغاٌة اآلن2199

رئاسة الجامعة

 و2119 للفترة من
لغاٌة اآلن

عمادة الكلٌة

ت كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
9
كتاب شكرمن معالً الوزٌر
التقدير
 عدة كتب شكرمن السٌد رئٌس2
الجامعة المحترم
عدة كتب شكر من السٌد عمٌد
الكلٌة المحترم
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3

4

كتاب شكر من السٌد عمٌد كلٌة
الزراعة
عدة شهادات تقدٌرٌة فً
المؤتمرات

6

وزارة التعلٌم العالً والبحث
جائزة أفضل كتاب علمً مؤلف
من لدن معالً وزٌر التعلٌم العالً العلمً
والبحث العلمً فً ٌوم العلم فً
2193
/9
دائرة البحث والتطوٌر فً دٌوان
تثمٌن جهود
عدة/5كتب

5

2191

كلٌة الزراعة  /جامعة كربالء
رئاسة جامعة كربالء
-9
 -2عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
-3عمادة كلٌة العلوم  /جامعة دٌالى
-4كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة الكوفة

للفترة من 2119
ولغاٌة اآلن
2193

2193

الوزارة و السٌد رئٌس جامعة
كربالء المحترم

7

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

سنة النشر

أسم الكتاب

9

عُبصر انجذول انذوري انحذٌث  /كتبة يؤنف

2

( أضبضٍبد كًٍٍبء انجهًرح)  /كتاب مؤلف

الطبعة األولى 2117
الطبعة الثانٌة 2192
الطبعة الثالثة 2197
تحت الطبع

حاصل على براءة اختراع صادرة من الجهاز المركزي للتقٌٌس و السٌطرة النوعٌة  /وزارة التخطٌط
 ،و بعنوان ( تحضٌر راتنج البولً استر المطور ) و برقم )  ( 3955لسنة. 2014

مجاالت االهتمام البحثي:
لً اهتمام فً مجال البولٌمرات والصناعات البولٌمرٌة والمواد المتراكبة وطرق تطوٌرها
واالستفادة منها فً المجاالت التطبٌقٌة  ،و كذلك تطبٌقات أنظمة نقل الدواء المصنعة من المواد البولٌمرٌة
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