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 التحصيل الدراسي:

1991-1990من جامعة ليستر في المملكة المتحدة سنة  اطياف ألليزردكتوراه في الكيمياء,  .1  

   عنوان األطروحة: 
Spectroscopic Studies of Chemical Reactions using Carbondioxide Lasers. 

 

1981 -1980من كلية التربية ابن الهيثم/ جامعة بغداد, سنة  اء,يفي علوم الكيم سبكالوريو. 2  

  

 الدرجة ألعلمية : استاذ

 

 المنصب ألحالي: عميد كلية التربية للعلوم ألصرفة/ وكالة.

 

 الخبرة التدريسية:

جامعة  للعلوم الصرفة/ كلية التربية قسم الكيمياء،ثم رئيس   : عضو هيئة تدريس2005-2016

 ديالى.

.، دولة االمارات : عضو هيئة تدريس في جامعة عجمان قسم العلوم األساسية2000-2005  

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

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

ابن الهيثم. ية/بتر: عضو هيئة تدريس في جامعة بغداد, كلية ال1992-1993  

 النشاطات العلمية:

، ماجستير و )دبلوم عاليطالب  15. االشراف على الدراسات العليا: اشرفت على 1

 دكتوراه(

:بحوث عراقية ودولية ال العديد منرى نشرج النشر العلمي: .2   

TMA قنية الليزر في تحلل الـبحث عن ت  منها    *        

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

في مجلة: النظائرراسة طيفية لقسم من د   *    

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

آبار نشرة  -صعدهفي اليمن: مجلة بلدية  صعدهوفية لمحافظة ه الجابحث عن تحليل ومراقبة المي  *  

   .1995 ةالمياه الجوفية لسن

 و المملكة المتحدة : في في العراق ة اختراعابراء ثالث تم الحصول على : ة اختراعابراء .3

سنة  و اخر   ز سيطرة ثرمو ديناميكي حرارياو جه 2016مضاد سرطاني فطري سنة  صاستخال

 ألرنيني دالترد أساسالعمليات الكيميائية بالحالة الغازية مبني على  سيطرة على بتصميم جهاز 1989

قم: الصوتي لوعاء التفاعل بر  

British Patent Application NO. 8904808.6            

 .بريطانيا يفي مختبرات رذرفورد ف أوربا. المساهمة ببحث في مؤتمر تطوير بحوث الليزر في 4
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مان في ع   لألصباغلمطورة خصيصا لمصلحة المصنع العربي لدي العديد من البحوث ا. 5

كمعالجة  المنظفاتالسيارات و البحرية و العمرانية وكذلك  أصباغفي مجاالت:  رات,اواإلم

والمنظفات الصناعية. الصوابين السائلة  الكهربائية و للمحوالتالسطوح المعدنية   

.الدولية حثيةالب من المؤتمرات العلمية على عدد  . االشراف6  

الذكاء و  لمية و الصناعية / روبوتيةعارض ال. االعداد و االشراف على العديد من المع7

.ناعات الكيميائةاالصطناعي و االنتاجي و الص  

 


