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 المؤهالت العلمٌة:

(7333كلٌة العلوم /الجامعة المستنصرٌة) -بكالورٌوس علوم كٌمٌاء ●  

(2002كلٌة العلوم /جامعة بغداد ) – فٌزٌاوٌة كٌمٌاء ماجستٌر ●  

(2072كلٌة العلوم والتكنولوجٌا/ جامعة فرانش كومته )فرنسا  -دكتوراه كٌمٌاء فٌزٌاوٌة ●  

 الخبرات العلمٌة:

ولحد االن 2002جامعة دٌالى منذ عام  -ةتدرٌسً فً قسم الكٌمٌاء/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرف ●  

2001 جامعة صالح الدٌن -/كلٌة الزراعة تدرٌسً فً قسم الصناعات الغذائٌة●  

النانو التابعة لكلٌة العلوم والتكنولوجٌا/ جامعة  تدرٌس وتنفٌذ بحوث التشفٌرالكٌمٌاوي فً مختبرات ●

2072و 2072للعام  فرانش كومته )فرنسا(   

 الخبرات العملٌة والمناصب االدارٌة

(2002-2002) مقرر قسم الكٌمٌاء ●  

(2070-2002)رئٌس قسم الكٌمٌاء●  

(2077-2070لشؤون الطلبة للدراسة المسائٌة ) معاون العمٌد●  

 المهارات

اللغة االنكلٌزٌةب التحدث ●  

اللغة الفرنسٌةب التحدث●  

اجادة العمل على الحاسوب وبعض البرامجٌات المتخصصة●  
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 المؤتمرات والندوات العلمٌة

باستر   -الخاص بمدرسة الدكتوراه كارنوت المؤتمر السادس عشر المشاركة فً●  

   (2072فً مدٌنة دٌجون )فرنسا 

 زراكوزاالمشاركة فً المؤتمر العالمً الحادي والعشرون الخاص بمركبات العناصر االنتقالٌة فً مدٌنة ●

(2072االسبانٌة )اسبانٌا   

(2072الخاص بكٌمٌاء المواد فً مدٌنة فالنسٌا االسبانٌة )اسبانٌا المشاركة فً المؤتمر العالمً  ●  

والتً انعقدت  المختلفة المشاركة فً الندوة العلمٌة الخاصة بالتراكٌب النانوٌة للكاربون واستخداماتها ●

   (2072فً مدٌنة بٌزنسون )فرنسا 

 الدورات وورش العمل

(2002المشاركة فً دورة التحلٌالت الطٌفٌة التً عقدت فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا ) ●  

(2002المشاركة فً دورة التحلٌالت الكهروكٌمٌائٌة التً عقدت فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا )●  

لٌة الطب/ ك المشاركة فً دورة تشغٌل واستخدامات كروماتوكرافٌا السائل عالٌة االداء والتً عقدت فً ●

(  2070جامعة النهرٌن )  

 للعمل على بعض االجهزة النانوٌة المتخصصة فً مجال الكٌمٌاء خاصة المشاركة فً دورة تدرٌبٌة ●

(2072والمنعقدة فً مدٌنة هامبورغ )المانٌا   

ض عبانماط هندسٌة لورشة العمل الخاصة بعملٌات الترسٌب الفٌزٌاوي للبخار لتشكٌل المشاركة فً  ●

(2072المواد الكٌمٌاوٌة والتً عقدت فً مدٌنة مونبٌلٌة )فرنسا   

المشاركة فً دورة تدرٌبة لتشغٌل واستخدام تقنٌة المجهر المسحً االلكترونً والتً عقدت فً مدٌنة  ●

  (2072دٌجون )فرنسا 

 البحوث المنشورة
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1- Gold surface modification by electrochemical reduction of 
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