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 الذاتية       السيرة                                                          

 عبد المجيد حميد   ىد. مصطف أ.م.                                        

                                                                                                           

 عبد المجيد حميد  مصطفىسم: اال

 1/ 2/ 1978الميالد:  تاريخ 

 االجتماعية: متزوج الحالة 

 أوالد  3االوالد:  عدد 

 الديانة: مسلم 

 تقنيات متناهية الصغر)نانوتكنولوجي(  / ةال عضوي  التخصص: كيمياء

 تدريسي الوظيفة: 

 أستاذ مساعد الدرجة العلمية: 

 ديالى  جامعة  / الصرفة   علومللالتربية  كلية  /الكيمياء  العمل: قسمعنوان 

 07728477242 النقال:الهاتف 

                                         

Mustafa78_chem@Yahoo.com                                               االلكتروني:البريد  

 العلمية           اوال: المؤهالت

 التاريخ  الكلية الجامعة الدولة الدرجة العلمية

 1998 قسم الكيمياء الهيثم /ابن  جامعة بغداد العراق بكالوريوس 

 2005 علوم تطبيقية /كيمياء  جامعة تكنولوجيا  العراق الماجستير 

 2015 الهندسة/هندسة الكيمياءوالعلوم الطبيعية بطرس بورغ  جامعة سانت روسيا  الدكتوراه 

 

 المناصب االدارية ثانيا:

 الى  - ة: منالفتر الجهة المنصب  ت 

 2006 – 2005 ديالى /كلية التربية جامعة  مقرر قسم الكيمياء  1

 2008 – 2006 ديالى /كلية التربية جامعة  رئيس قسم الكيمياء  2

 2010 – 2008 ديالى /كلية التربيةالرازيجامعة  معاون العميد للشؤون االدارية  3

 -2018 الصرفة   ة التربية للعلومجامعة ديالى /كلي مدير المكتب االستشاري العلمي  4
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 التدريس الجامعي ثالثا:

 الى  - الفترة: من الجامعة القسم  الكلية( الجهة ) ت 

 )لحد االن(  - 2005 ديالى جامعة  الكيمياء  للعلوم الصرفة   كلية التربية 1

 .(2016 - 2005من  )للسنوات: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها رابعا

 السنة  المرحلة  مادةلا الدراسة القسم  الكلية  ت 

 2006-2005 الثالثة  كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  1

 2006-2005 الرابعة كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  2

 2006-2005 الرابعة كيمياءحياتية عملي  اولية  الكيمياء  العلوم 3

 2007-2006 الثالثة  كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  4

 2007-2006 الرابعة كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  5

 2007-2006 ثاني  كيماء حياتية  اولية  حياة علوم ال التربية 6

 2008-2007 رابع  تشخيص عضوي  اولية  الكيمياء  التربية 7

 2008-2007 الثالثة  كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  8

 2008-2007 الرابعة كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  9

 2008-2007 الرابعة صناعية  اولية  الكيمياء  التربية 10

 2008-2007 الرابعة تحليل الي  اولية  الكيمياء  التربية  11

 2009-2008 الثالثة  كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  12

 2009-2008 الرابعة ة كيمياء حياتي اولية  الكيمياء  التربية  13

 2010-2009 الثالثة  كيمياء حياتية  اولية  الكيمياء  التربية  14

 2010-2009 الرابعة كيمياء حياتية  اولية  كيمياء ال التربية  15

 2015-2010  روسياء االتحادية  جمهورية  الدكتوراه في دراسة  15

 2016-2015 الرابعة كيمياء صناعية  اولية  الكيمياء  التربية 16

 2016-2015 الثالثة  كيماء تناسقية  اولية  الكيمياء  التربية 17

 2018-2017 االولى   العضوية    كيمياء اولية  الكيمياء  التربية 17

 2018-2017 2+1كورس  كيمياء العضوية   علياء  الكيمياء  التربية 18

 2019-2018 االولى   العضوية    كيمياء اولية  الكيمياء  التربية 19
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 2019-2018 2+1كورس  كيمياء العضوية   ء عليا الكيمياء  ةالتربي 20

 2020-2019 االولى   العضوية    كيمياء اولية  الكيمياء  التربية 21

 2020-2019 2+1كورس  كيمياء العضوية   علياء  الكيمياء  التربية 22

 2021-2020 االولى   العضوية    كيمياء اولية  الكيمياء  التربية 23

 2021-2020 2+1كورس  عضوية  كيمياء ال علياء  الكيمياء  التربية 24

 

 

 والندوات العلمية التي شارك فيها. خامسا: المؤتمرات

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت 

 ضيريةلجنة تح ديالىعراق/ جامعة ال 2008  المعرض العلمي االول كلية التربية 1

 لجنة تحضيرية الىيد عراق/ جامعة ال 2009  المعرض العلمي الثاني كلية التربية 2

 لجنة تحضرية عراق/جامعة ديالىال 2010 الموتمر العلمي جامعة ديالى 3

 لجنة تحضرية العراق/جامعة ديالى 2016 األول لبحوث الطلبة يالمؤتمر العلم 4

 مشارك العراق/جامعة ديالى 2016 المعرض العلمي كلية التربية 5

 محاضر ديالى جامعة/العراق 2015 اء/ الكيمياء الخضر ندوة 6

 محاضر العراق/جامعة ديالى 2016 ندوة/البوليمر في حياتنا 7

 

 : االنشطة العلمية االخرى.سادسا

 داخل   الكلية  ت 

 عضو في مجلس القسم 1

 االمتحانية   لجنةرئيس  2

 نية المركزيةاالمتحاعضو اللجنة  3

 عضو لجان استالل البحوث  4

 شتريات جنة المرئيس لل 5

 رئيس للجنة الصيانة  6

 رئيس للجنة المواد الكيمياوية السامة  7

 ابعة التدريسيينتعضو في لجنة م 8
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 الغيابات لجميع طلبة المراحل متابعةعضو في لجنة  9

 تقيم البحوث الطلبة  10

 يقةعضو في الجان التحق 11

 عضو في اللجنة صندوق التعليم  12

  ةالطلب جنة منحةعضو في ل 13

 اللجنة العلمية عضو  14

 

 المنشورة.سابعا: البحوث 

 السنة  مكان النشر  اسم لبحث  ت 

استحداث طريقة لتقدير هيدروكلوريدد االفددرين  1

 uv-visباستعمال طريقة االمتصاص الجزيئي 

 2008 29  مجلة ديالى العدد 

2 Determination the level of some 

antioxidants in sera of patients with 

bladder cancer 

 2008 29  ديالى العدد  ةلمج

دراسددة بعددا قواعددد ىدديف علددى فعاليددة انددزيم  3

الفوسفاتيز القاعدي في مرضى سرطان العظدام 

 في الرجال

 

 2009  63العدد مجلة ديالى 

قيدداب بعددا مضددادات االكسدددة فددي مرضددى  4

 وي التهاب المفاصل الرث

طبيقيدددة المجلدددد مجلدددة ديدددالى للبحدددوث الت

 1العدد 5

2009 

5 The improvement of quality of non-

autoclaved heat-insulating foamed 

concrete of medium density D200, 

used in construction, based on silica 

sol stabilized foam 

collection of scientific papers 

«New research in materials 

technology and ecology» / edited 

by  Svatovskaya L.B. – 

Petersburg State Transport 

University. – 2011. – Issue 11 

2011 

6 The improvement of quality of collection of scientific papers 2011 
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foamed concrete by working a 

surface of ready products with sol 

solutions. 

«New research in materials 

technology and ecology» / edited 

by  Svatovskaya L.B. – 

Petersburg State Transport 

University. – 2011. – Issue 11. 

7 On using multilayer nanocoating of 

various origins. 

collection of scientific papers 

«New research in materials 

technology and ecology» / edited 

by Svatovskaya L.B. – 

Petersburg State Transport 

University. –  2012. – Issue 12. 

2012 

8 The enhancement of energy-saving 

properties of construction materials 

by using admixtures with 

nanostructural elements 

Natural and Technical Science. – 

2012. – № 6. – Pages 602-605 

2012 

9 Thermodynamic and instrumental 

analysis of processes in cement 

products during capillary inflow of 

2SiO-nano 

 

News bulletin of Petersburg 

State Transport University. – 

2013. – №3. – Pages 121-127 

2013 

10 The improvement of constructional 

and geo-eco-protective properties of 

mineral raw materials and products 

in transport construction 

Transport construction. – 2013. – 

№ 4. – Pages 30-32 

2013 

11 Control over quality and heat-

resistant properties of foamed 

concrete products for geo-eco-

News bulletin of Petersburg 

State Transport University. – 

2013. – №2. – Pages 187-192 

2013 
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protection purposes in transport 

construction. 

12 The use of the method nano-

solution capillary inflow for 

development of geo-eco-protective 

constructional technologies in 

transport  construction 

// News bulletin of Petersburg 

State Transport University. – 

2013. – №3. – Pages  67-72 

2013 

 

 

 

 

 

 

13 Some geo-ecological aspects of 

construction activities on technical 

and chemical basis. 

Natural and Technical Science. – 

2013. – № 3. – Pages  149-151 

2013 

14 The properties of cement products 

by means of  2SiO-absorbing nano

capillary inflow 

collection of scientific papers 

«New research in materials 

technology and ecology» / edited 

by Svatovskaya L.B. – 

Petersburg State Transport 

University. – 2013. – Issue 13. – 

Pages 12-16 

2013 

15 Contemporary economic situation in 

Iraq 

Russia in Global Economy: 

Tendencies and Opportunities. – 

St. Petersburg, PTSU. – 2013. – 

Pages 16-17 

 

2013 

16 Special aspects of technology of 

obtaining and the properties of 

hardening cement products 

solution 2SiO-absorbing nano 

Affiliated issue-related session 

of LXXIV All-Russian 

Conference for students, doctoral 

candidates and young scientists 

“Transport: problematics, ideas, 

2014 
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perspectives”. – St. Petersburg, 

PTSU. – 2014. – Pages 148-152 

17  2SiO-The method of nano

absorption by hardening cement 

products as means of enhancement 

the usage safety of construction 

products. 

Proceedings of Russian National 

Research and Practice 

Conference “Issues of 

Maintenance and Development 

of Land Infrastructure of 

Complexes of Weapons 

Systems”. – St-Petersburg, 

Mozhayskiy Military Space 

Academy. – 2014. – Pages 109-

113 

2014 

18 The technology of strength 

enhancement of concrete building 

structures through the use of nano-

solutions 

Technosphere safety 

technologies: online magazine – 

Issue 3 (55) –  2014 

2014 

19 innovative solution to improve the 

mechanical and physical properties 

of cement products 

ced concreteand reinforconcrete  

5/ 2014 

2014 

20 Thermodynamical parameters of 

solid hydrated phases and quality of 

building composite material 

Transport construction. – 2015. – 

№ 6 

2015 

21 Obtaining foam concrete by means 

of the nanosolution absorption 

hardening 

 

Technosphere safety 

technologies: online magazine  

Issue 3 (61) –  2015 

-http://ipb.mos.ru/ttb/2015

3.html-3/2015 

 

2015 
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 براءة االختراعثامنا:

 التاريخ  جهة التسجيل  عنوان براءة االختراع  ت 

1 
الت الستدالل عن حااستحداث طريقة بسيطة ل

 ل التعاطي للكرستال والترمادو
  سيالجهاز المركزي للتقي

  والسيطرة النوعية 
30/7/2019 

 

 رسائل الماجستير او الدكتوراه  االشراف علىتاسعا :

 التاريخ  المرحلة عنوان الرسالة ت
1 Antitumor activity for nanosulphur compounds   2018 ماجستير 
النانوي في  واضافة اوكسيد الزنك  (يتال)البرتاثير استعمال الوسط الخامل  2

 نمو حاصل نبات الفلفل الحار  

Capsicum frutescens L 

 2019 دكتوراه 

 2019 ماجستير  ن النانوية ودراسة نشاطها البايولوجي  ر وتشخيص بعض اكاسيد المعادتحضي 3

ثايادايازول ودراسة الثبات الضوئي - 4,3,1تحضير معقدات جديدة لمشتقات   4

 لمتعدد كلوريد الفانيل  
 2019 ماجستير 

تأثير أوكسيد الخارصين وأوكسيد النحاس النانويين في نمو نبات السذاب  5

Ruta graveolens Lي .  ومحتواه من الكومارين داخل وخارج الجسم الح 
 2020 دكتوراه 

حضير وتشخيص بعض معادن الكبريتيدات النانويه ودراسة نشاطها المضاد   6

 لسرطان الثدي 
 2020 ماجستير 

 

 المؤلفة    ب: الكتعاشرا

 السنة مكان النشر اسم الكتاب  ت

1 The application of chemical and Petersburg State 2013 

22 Potential Role of Sulfur 

Nanoparticles as Antitumor and 

Antioxidant in Mice 

Der Pharmacia Lettre, 2018, 10 

[5]: 7-26 

USA 

2018 

23 Synthesis of Nano Sulfur Particles 

and their Antitumor Activity 

Journal of Microbial & 

Biochemical Technology2018, 

10: 56-68 

doi: 10.4172/1948-

5948.1000397 

India 

2018 
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engineering knowledge in geo-eco-

protective constructional technologies 

(including nanotechnologies) 

Transport 

University 

2 New methods of geo-ecological 

protection in natural and man-made 

systems of constructional activity to the 

benefit of sustainable development 

Petersburg State 

Transport 

University. 

2014 

 

 والجوائز وشهادات التقديرب الشكر : كتاحد عشر

 العدد  الجهة   المانحة        وىهادة التقديركتاب الشكر او الجائزة ا  ت 

 6 وزير وتقديرىكر  1

 20 جامعةرئيس  وتقدير ىكر 2

 25 يد كليةعم وتقديرىكر  3

 3 عميد كلية  االستاذ المتميز 4

 1 عميد كلية ىهادة تقديرية  5

 

 لغاتال: عشر اثناء

 كتابة وتكلم ت 

 اللغة العربية 1

 اللغة االنكليزية 2

 اللغة الروسية 3

                                                     


