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الهاتف النقال 26121922191 :
الشهادات العلمية-:
 -9البكلوريوس في الكيمياء الصرفة من قسم الكيمياء – كلية العلوم –الجامعة
المستنصرية بسنة 9111-9119م/التسلسل الثالث وبمعدل جيد
 -1ماجستير في الكيمياء العضوية من قسم الكيمياء – كلية العلوم –الجامعة
المستنصرية سنة  1222-9111م /بتاريخ  1222/1/99م /التسلسل االول
وبمعدل  15,59وحصلت عليها بواسطة -:
أ -الكورسات في السنه االولى التي تتضمن محاضرات وامتحانات تحريريه

ب -بحث علمي (تحضير ودراسة طيفية لبعض مشتقات البريميدين الجديدة ذات
الفعالية البايولوجية) ,باشراف د .صائبة صادق الحسن و د .رضا ابراهيم
البياتي
التسلسل
 -1دكتوراة في كيمياء سنة  1221 -1226م /بتاريخ , 1221/1/15
االول وبمعدل  11,1وحصلت عليها بواسطة -:
أ -الكورسات في السنة االولى التي تتضمن محاضرات وامتحانات تحريرية
ب -بحث علمي (التثبيت الضوئي للبوليمرات (بولي( فاينيل كلورايد) وبولي
ستارين ) بواسطة النارنجين والريفولين) باشراف د .صالح محسن عليوي و
المرحوم د.طارق سهيل نجم
التدريسات التي قمت بها -:
 -9من عام  9111-9111مختبرات الكيمياء العضويه والفيزياوية والتحليليه
(مساعد كيمياوي)
 -1من عام  1222-1222مختبرات الكيمياء العضويه (مدرس مساعد)
 -1من عام  1221لحد االن-:
أ -كيمياء عامة ( تحليلية  +عضويه) لطلبة المرحلة االولى بايولوجي صباحي
ومسائي
ب -كيمياء عضوية لطلبة المرحلة التانية والثالثة صباحي و مسائي
ت -االشراف على مشاريع تخرج الصف الرابع – كيمياء
ث -دراسات عليا لطلبه الماجستير (الكيمياء العضويه المتقدمه للفصل الدراسي
االول  +التخليق العضوي للفصل الدراسي الثاني )
العمل االداري واللجان
أ -مقررة دراسات عليا في قسم الكيمياء – كلية العلوم –الجامعة المستنصرية
ب -عملت في اللجان التالية-:
 -9اللجنة االمتحانية للدرسات االولية والعليا
 -1لجنة تنظيم استمارة المحاضرات االضافية
 -1عضوا في مجله كليه العلوم
 -2لجان استالل للبحوث ولجان مناقشة مشاريع بحوث ومناقشه رسائل
واطاريح داخل وخارج الجامعه
شكر والتقدير-:
( )19كتب شكر وتقدير

-:البحوث المنشوره
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Name: Dr. Olfat Abiad Nief Jassem
Date of birth: Baghdad /1969ي
Date of the first appointment in the state departments:
12/28/1992 in the Department of Chemistry / College of
.Science / Mustansiriyah University
Date of commencement at the university: 12/31/1992.
Mustansiriyah / chemical assistant
Scientific title: Professor
The date of obtaining: 5/16/2020 / 2259
Current address: Department of Chemistry/ College of
.Science / Mustansiriya University
Email: com.olfat_nife@yahoo
olfat_nife @ ustansiriyah.edu.iq
Mobile: 07902600363
scientific certificates-:
1-Bachelor’s degree in pure chemistry from the
Department of Chemistry / College of Science
/Mustansiriyah University in the year 1991-1992
8-Master’s degree in Organic Chemistry from the
Department of Chemistry / College of Science
/Mustansiriyah University in the year 1999-2000

and obtained by:
A - Courses in the first year that include lectures and
written exams
B - Scientific research (preparation and spectroscopic
study of some new pyrimidine derivatives with biological
activity), under the supervision of Dr. Saebah Sadiq AlHassan and Dr. Reda Ibrahim Al-Bayati
2-Ph.D. in Chemistry in the year 2007-2008 and btained
by:
A - Courses in the first year that include lectures and
written exams
B - Scientific research (photo-stabilization of polymers
(poly (vinyl chloride) and polystyrene) using naringin and
rivoline) under the supervision of Dr. Salah Mohsen
Aliwi and Dr. Tariq Suhail Najm
Instructions:
1-From 1992-1998 the laboratories of organic, physical
and analytical chemistry (chemical assistant)
8 -From 2000-2004 Organic Chemistry Laboratories
(Assistant Teacher)
2 -From 2008 until now:
A - General Chemistry (analytical + organic) for first-year
biology students

B - Organic Chemistry for second and third year
students,
C - Supervising the fourth grade graduation projects –
Chemistry
D. Postgraduate studies for master's students (advanced
organic chemistry for the first semester + organic
synthesis for the second semester)
Administrative work and committees
A - Postgraduate course at the Department of Chemistry
/ College of Science / Mustansiriyah University
B- She worked in the following committees
1-Examination committee for primary and higher studies
8-Organizing Committee for the Additional Lectures
Form
2-A member of the journal of Science/ College of
Science /Mustansiriyah University
4- research committees and committees for discussing
research projects and discussing thesis and dissertation
inside and outside the university
Thanks of Books :)82(
Published Research-: (32) in local and international journal

