السٌرة الذاتٌة
االستاذ الدكتور راضً كاظم الراشدي
المعلومات الشخصٌة :
االسم :راضً كاظم الراشدي
اللقب العلمً  :استاذ
العنوان  :الهورة – حً االمام علً – محافظة واسط
الحالة االجتماعٌة  :متزوج
عدد االبناء 3 :

طرٌقة االتصال (رقم الهاتف)
الدار :

:

6888067973

الجوال68769886836 :

التعلٌم :
الدكتوراه  :احٌاء التربة المجهرٌة والكٌتاء الحٌوٌة
التخصص الدقٌق  :الكٌمٌاء الحٌوٌة البٌئٌة Environmental Biochemistry
البلد المانح للشهادة  :الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
تفرغ ما بعد الدكتوراه (: )post doctorate
العمل فً محطة ابحاث فً Beltsville, Maryland, USA
كورس فً طرق واسالٌب التعلٌم فً الجامعات فً جامعة ردنكفً المملكة المتحدة ))Reading, UK

االهتمامات البحثٌة:
-

التحوالت البٌوكٌماوٌة للعناصر فً البٌئة
تاثٌرات مكونات الغذاء والتمارٌن الرٌاضٌة على مرضى السكري
الطاقة المتجددة

-

التحوالت البٌوكٌمٌاوٌة للملوثات البٌئٌة

الخبرة االكاديمية:
-

مساعد بحث وتدرٌس  /جامعة بغداد
طالب دراسات علٌا ومساعد تدرٌس فً Iowa State University, USA
مدرس و استاذ مساعد واستاذ  /جامعة بغداد
استاذ ورئٌس قسم ومعاون عمٌد  /جامعة البصرة
استاذ ورئٌس قسم ونائب عمٌد وعمٌد  /الجامعة الهاشمٌة – االردن
استاذ ورئٌس قسم  /كلٌة الكوت الجامعة

المواضٌع التً تم تدرٌسها:
الدراسات العليا:
-

الكٌمٌاء الحٌوٌة المتقدم
التحوالت الباٌوكٌمٌاوٌة للعناصر Biochemical transformation of elements /
االنزٌمات Enzymology
كٌمٌاء حٌوٌة التربة المتقدم

الدراسات االولية:
-

مبادء الكٌمٌاء الحٌوٌة
احٌاء تربة مجهرٌة وكٌمٌاء حٌوٌة
فاٌروسات عامة General virology

المسارٌع البحثٌة المدعومة من مؤسسات دولٌة:
-

التطوٌر البٌئً للبادٌة االردنٌة  /مدعوم من برنامج االمم المتحدة للتنمٌة UNDP
اضافة المخلفات البٌوصلبة  Biosolidsلتحسٌن االراضً فً البادٌة االردنٌة  /مدعوم من الوكالة االمرٌكٌة
للمساعدات الخارجٌة  USAIDفً االردن
تلوث الهواء فً سبورات الفطرٌت المرضٌة  / Aero mycologyمدعوم من الجامعة الهاشمٌة  /االردن
الجٌل الثانً من الوقود الحٌوي  /مدعوم من دول االتحاد االوربً European Commission

تقٌٌم االبحاث والمشارٌع والرسائل واالطارٌح الجامعٌة:
-

تقٌٌم العدٌد من االبحاث للمجالت العلمٌة العالمٌة والمحلٌة
مناقشة واالشراف على العدٌد من طلٌة الدراسات العلٌا

المساهمة فً العدٌد من النشاطات والمؤتمرات وورش العمل فً
داخل القطر والخارج
اللغات  :العربٌة واالنكلٌزٌة – قراءة وكتابة وتكلم

