
 السيرة الذاتية المختصرة 
 المعلومات الشخصية 

 

عطية إدريساالسم: غالب     
 الجنسية: عراقية

لمقدادية/ ديالى ا  1957تاريخ الوالدة:   

 العنوان الدائم: ناحية الوجيهية / المقدادية/ ديالى. 

ghalibatiya@yahoo.com :البريد االلكتروني    

Tel: 009647727765563 

 

 التحصيل الدراسي:

1981 - 1980في علوم الكيمياء, من كلية التربية ابن الهيثم/ جامعة بغداد, سنة  سبكالوريو. 1  

ة المتحدة سنة  كمن جامعة ليستر في الممل  ،اطياف ذرية و جزيئية . دكتوراه في الكيمياء,2

1990 -1991  

:األطروحةعنوان   
Spectroscopic studies of chemical reactions using carbondioxide lasers. 

 الخبرة التدريسية و االدارية: 

 2005- 2019 : عضو هيئة تدريس ثم رئيس قسم الكيمياء  ، 

 حاليا : عميد  كلية التربية للعلوم ألصرفة جامعة ديالى و بأمر وزاري و لمدة سنة . 

: عضو هيئة تدريس في جامعة عجمان قسم العلوم األساسية. 2005- 2000  

. ليبيا قسم الكيمياء - لية العلوم ك: عضو هيئة تدريس في جامعة عمر المختار,  1999- 1996  

صنعاء, اليمن.: عضو هيئة تدريس في جامعة  1996- 1993  

: عضو هيئة تدريس في جامعة بغداد, كلية التربية/ ابن الهيثم. 1993- 1992  

 

 النشاطات العلمية:

الرصينة. دولية العراقية وال العلمية في المجالت بحوثال من دنشر العديجرى    . 1  

وليةو اال  و التدريس لطلبة الدراسات العليا.  االشراف على العديد من رسائل الماجستير 2   

TMA   ث عن تقنية الليزر في تحلل الـوبح   2.         

J. Of Organometal. Chem. 378(1989) 307-316. في مجلة:              

في مجلة: النظائرراسة طيفية لقسم من . د4     

J. of Spectrochemical Acta, Part A (1991) 47 A (304) 467-76 

آبار  نشرة  - صعدهفي اليمن: مجلة بلدية  صعده ه الجوفية لمحافظة االمي. بحث عن تحليل ومراقبة 5  

    .1995المياه الجوفية لسنة 

سيطرة على العمليات الكيميائية بالحالة   بتصميم جهاز 1989سنة  براءة اختراع.تم الحصول على 6

قم: الصوتي لوعاء التفاعل بر ألرنينيالتردد    أساسالغازية مبني على    

British Patent Application NO. 8904808.6     

من الفطريات المحلية.  وبراءة اختراع استخالص عقار مضاد للسرطان            

     في مختبرات رذرفورد في  أوربا. المساهمة ببحث في مؤتمر تطوير بحوث الليزر في 7

 بريطانيا: 

Rutherford Laboratories, UK. 1987/03/23 

 مان وفي ع   لألصباغ لدي العديد من البحوث المطورة خصيصا لمصلحة المصنع العربي . 8

كمعالجة   المنظفاتالسيارات و البحرية و العمرانية وكذلك  أصباغ  مجاالتفي  اإلمارات

والشامبو والمنظفات الصناعية. الصوابين السائلة   الكهربائية و للمحوالتالسطوح المعدنية    

mailto:ghalibatiya@yahoo.com

