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 السٌرة الذاتٌة للدكتور / مؤٌد احمد ردٌعان العزاوي

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  جامعة  –قسم الكٌمٌاء  -الكٌمٌاء العضوٌة  أستاذ

 دٌالى

 

 مؤٌد احمد ردٌعان العزاوي االسم :

 عراقً الجنسٌة :

 7/3/1976 -بغداد -العراق مكان وتارٌخ المٌالد :

 مسلم  الدٌانة :

 متزوج  العائلٌة :الحالة 

  07721672687 الموباٌل :

  mredayan@gmail.comالبرٌد االلكترونً :

 الوظٌفة الحالٌة :

 جامعة دٌالى  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  -قسم الكٌمٌاء –الكٌمٌاء العضوٌة  أستاذ

  أستاذ اللقب العلمً :

 التحصٌل العلمً :

ابن الهٌثم التربٌة /كلٌة  –درجة البكالورٌوس فً علوم الكٌمٌاء من جامعة بغداد  -1

  قسم الكٌمٌاء –للعلوم الصرفة 

 م  السادس عشر على الدفعة وبتقدٌر جٌد   1999تارٌخ التخرج : 

تخصص الكٌمٌاء الصناعٌة وكٌمٌاء  –درجة الماجستٌر فً علوم الكٌمٌاء  -2

كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  –من جامعة بغداد  – العضوٌة البولٌمرات

 م 2002قسم الكٌمٌاء  بتارٌخ  –
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 عنوان الرسالة :

  تحضير ودراسة بعض أنواع الراتنجات الفينولية المقاومة للحرارة

وتم العمل البحثً والمناقشة وكتابة الرسالة تحت اشراف االستاذ الدكتور / دمحم عبد 

 المنعم االزمٌرلً  واالستاذ الدكتور / عبد الجبار عبد القادر مخلص 

من جامعة  –كٌمٌاء عضوٌة تخصص  –درجة الدكتوراة فً علوم الكٌمٌاء  -3

 م  2007قسم الكٌمٌاء  بتارٌخ  – كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم للعلوم الصرفة –بغداد 

 عنوان االطروحة :

( N2S2و NS3طيفية لليكندات جديدة متعددة السن نىع )سات اتحضــير مع در
 مشتقة من حامض الفىسفينك بطريقة تفاعل مانخ ومعقداتها الفلزية

 

وتم العمل البحثً والمناقشة وكتابة الرسالة تحت اشراف االستاذ الدكتور / دمحم جابر 

 الجبوري واالستاذ الدكتور / فهد علً حسٌن الجبوري 

 :فً الدراسات االولٌهم  4042م حتى   4002الخبرات التدرٌسٌة من عام 

 الكٌمٌاء العضوٌة لطالب المرحلة االولى -1

 الكٌمٌاء العضوٌة لطالب المرحلة الثانٌة  -2

 الكٌمٌاء العضوٌة لطالب المرحلة الثالثة  -3

 التشخٌص العضوي)كٌمٌاء االطٌاف ( لطالب المرحلة الرابعة  -4

 كٌمٌاء البولٌمرات -5

 الكٌمٌاء الحٌاتٌة  -6

 الكٌمٌاء العضوٌة الفلزٌة   -7

 الكٌمٌاء التناسقٌة  -8

 البترول والبتروكٌمٌاوٌاتكٌمٌاء  -9

 الكٌمٌاء العضوٌة المتقدمة  -10
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 الكٌمٌاء العضوٌة الفراغٌة  -11

 الغٌر متجانسة االروماتٌة الكٌمٌاء العضوٌة – 12

 الكٌمٌاء العضوٌة الدوائٌة  -13

 فً الدراسات العلٌا:م  4042م حتى   4002الخبرات التدرٌسٌة من عام 

 الكٌمٌاء العضوٌة ألمتقدمه -1

 كٌمٌاء المركبات الحلقٌة الغٌر متجانسة االروماتٌة -2

 كٌمٌاء المركبات الحلقٌة االلٌفاتٌة  -3

 الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدالنٌة -4

 التشخٌص العضوي   -5

 :على طلبة الدراسات العلٌا األشراف

 طالب ماجستٌر  6األشراف على 

 المناقشات والندوات والمؤتمرات

ورسائل الماجستٌر فً مختلف الجامعات مناقشة العدٌد من اطارٌح الدكتوراه 

العراقٌة وكذلك القاء الكثٌر من الندوات العلمٌة والحضور والمشاركة فً العدٌد من 

 المؤتمرات العلمٌة

 البحوث المنشورة :

 بحث فً مجالت محلٌة وعالمٌة  15

 

 :الدورات التدرٌبة

  Chemical Safety and Security Officer Training)دورة فً ) -1

 2012( االمرٌكٌة والمقامة فً الجامعة التكنولوجٌة   CSPوبرعاٌة منظمة )

عالً الضغط وبرعاٌة معهد دورة على جهاز كروموتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة  -2

 2013بحوث التغذٌة والمقامة فً جامعة دٌالى 
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 الخبرات العملٌة على االجهزة العلمٌة :

( والمجهز من شركة شٌمادزو   FT-IR)حت الحمراء جهاز مطٌافٌة االشعة ما ت -1

 الٌابانٌة 

(والمجهز من قبل  UV-Visالمرئٌة  ) –جهاز مطٌافٌة االشعة ما فوق البنفسجٌة  -2

 شٌمادزو الٌابانٌة  شركة

والمجهز من قبل  (  HPLCجهاز كروموتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة  عالً الضغط ) -3

 شٌمادزو الٌابانٌة  شركة

( والمجهز من قبل شركة   Atomic absorptionجهاز االمتصاص الذري ) -4

 بً جً االنكلٌزٌة 

 


