
 السيرة الذاتية

 

 ضياء حسين ابراهيم محمد االسم الرباعي :

 1988-1-24 تاريخ الوالدة :

 2016-12-31 تاريخ الحصول عليها :                                            ماجستيرالشهادة : 

 كيمياء تحليلية التخصص الدقيق:                                       علوم كيمياء :التخصص العام

 2020-2-5 تاريخ الحصول عليه :                                 مدرساللقب العلمي : 

 سنوات عشر عدد السنوات في التعليم العالي :

 اليوجد عدد السنوات خارج التعليم العالي :

    dheyaahus@gmail.com : الخاص االلكترونيالبريد 

 dheyaa.ibrahim@uodiyala.edu.iq: الرسميالبريد االلكتروني 

 

 

  تاريخ الحصول عليه :         جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة.الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس :  

 2016-12-31: تاريخ الحصول عليه          كي.ويسترن كنتا ةالواليات المتحدة االمريكية/ جامع الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 عنوان رسالة الماجستير :

 "The Investigation of The Electrical Control of Hemimicelles and Admicelles on Gold for Analyte 

Preconcentration" 

 

 

  -:الوظائف التي شغلها  ▪

 الى -الفترة من  مكان العمل الوظيفة  ت

 2014-2009 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة معيد في قسم الكيمياء 1

 الى الوقت الحالي-2017 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة تدريسي في قسم الكيمياء 2

 الى الوقت الحالي -1/8/2019 جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة الكيمياءتدريسي ومقرر قسم في قسم  3

 

 

 

 



 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها ▪

 مالحظات الى  –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد( ت

  الى الوقت الحالي -2009  جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة 1

  2016لعام  الواليات المتحدة االمريكية/ جامعة ويسترن كنتاكي. 2

 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  ▪

 السنة الدراسية  المادة القسم  الكلية  الجامعة ت

 2018-2017 كيمياء العضوية/مرحلة ثانية/عملي قسم الكيمياء كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى  1

 2018-2017 كيمياء التحليلية/مرحلة اولى/عملي قسم الكيمياء كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى  2

 2019-2018 كيمياء التحليلية/مرحلة ثانية/عملي قسم الكيمياء كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى  3

 2020-2019 كيمياء التحليل االلي/مرحلة رابعة/عملي  قسم الكيمياء الصرفةكلية التربية للعلوم  جامعة ديالى  4

السالمة واالمن الكيميائي/مرحلة  قسم الكيمياء كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى  5

 اولى/نظري

2019-2020 

 

 المؤتمرات و الندوات العلمية التي شارك فيها  ▪

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

 Presentation 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة الحقن الجرياني االسس والتطبيقات 1

2 The Investigation of The Electrical 

Control of Hemimicelles and 

Admicelles on Gold for Analyte 

Preconcentration 

 Presentation 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة

3 2nd International Science Conference, 

Journal of Physics: Conference 

Series. IOP Publishing . 2019. (paper) 

 2019 بحث منشور مؤتمر /القادسيةجامعة العراق /

4 RP – HPLC method for the 

determination of removal phenol as a 

pollutant in aqueous solution. . IOP 

Publishing .University of Kufa, Najaf, 

Iraq 

 2020 بحث منشور الكوفةالعراق/جامعة 

 

 الدورات التي اقامها  ▪

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2017 كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى  السالمة المختبرية ومخاطر المواد الكيمياوية 1

االساس النظري,اهم المعوقات -تقنية االمتصاص الذري 2

 التشغيلية والحلول والمعالجات

 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة

 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة دليل الطرائق االجرائية /اعتمادية المختبرات 3

 2018 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة كيفية تشغيل جهاز كروماتوغرافيا السائل ذو الكفائة العالية 4

في أدارة  Mendeleyكيفية أستخدام برنامج منَدلي  5

 المراجع العلمية

 2019 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1660/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1660/1


 2020 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة G-suiteعدة دورات في كيفية استخدام منصة  6

عدة دورات في كيفية إدارة وأداء االمتحانات للطلبة  7

 بأستخدام منصة الكوكل كالس روم

 2020 جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 

 

 المجالت العالمية التي قام بالنشر بها : ▪

1. Dheyaa H. Ibrahim. 2016. “The Investigation of The Electrical Control of Hemimicelles and 

Admicelles on Gold for Analyte Preconcentration.” 

http://digitalcommons.wku.edu/theseshttp://digitalcommons.wku.edu/theses/1732. 

2. Abdulreda, Waseela, Abdul Razaq, Dheyaa H Ibrahim, Tareq K Ibraheem, Mustafa K Shneshil, 

Mustafa K Mohammed, Osama K Alwan, and Hiba S Ahmed. 2018. “SYNTHESIS AND ANTI-

BACTERIAL ACTIVITY OF SOME 1,3,4-THIADIAZOLE AZO COMPOUNDS.” Biochem. Cell. 

Arch 18 (2): 2073–75. https://www.researchgate.net/publication/334151907. 

 

3. Ibrahim, Dheyaa H., Ali J. Saleem, Adil A. Awad, Hiba S. Ahmed, and Mustafa K. Shneshil. 2019. 

“Antioxidant and Antibacterial Activity of Some 2-Amino-1,3,4-Thiadiazole Schiff’s Bases.” 

Journal of Physics: Conference Series 1294 (5). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1294/5/052029. 

 

4. Ahmed Mahdi Saeed, Dheyaa H. Ibrahim and Hind A.W. A. Al – latief. 2020"RP – HPLC method 

for the determination of removal phenol as a pollutant in aqueous solution." J. Phys.: Conf. 

Ser. 1660 012020. https://doi:10.1088/1742-6596/1660/1/012020. 

 

 عضوية الهيئات و الجمعيات  العلمية المحلية و الدولية ▪

ما زال عضواً / انتهاء  تاريخ االنتساب   دولية -محلية  اسم الهيئة ت

 العضوية

 American Association forالجمعية األميركية لتقدم العلوم ) 

the Advancement of Science وتعرف اختصاراً بـ )

"AAAS " 

 مازلت عضوا فيها 2015 دولية

 

 

 اللغات التي يجيدها  ▪

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .2

 المساهمات في خدمة المجتمع   ▪

 اعمال تطوعية خارج وداخل المؤسسة االكاديمية   .1

 

http://digitalcommons.wku.edu/theseshttp:/digitalcommons.wku.edu/theses/1732
https://www.researchgate.net/publication/334151907
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1294/5/052029

