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 المعلومات الشخصية 1

 رجب الجاجاني دخالد ضياء عبد الواح

18-11-1975  

 متزوج

chechanikd75@sciences.uodiyala.edu.iq 

 07901816857؛   07724390485

 

 المؤهالت العلمية 2

 ماجستير علوم حياة 

 مدرس

 الحياةعلوم 

 تدريسي

 

 1997-1996 العلوم بغداد يمايكرو بيولوج علوم حياة الشهادات 3

 2002 العلوم بغداد بيئة نبات نبات -علوم حياة 

 - - - - - 
 

 العلمية األلقاب 4

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

دراسة بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية لمياه الشرب 

 محافظة ديالى –واالستعمال المنزلي في قضاء المقدادية 

مجلة ديالى للعلوم  

 الصرفة

 (7المجلد )

 (2العدد )

2011نيسان /

تاثير العالقة بين نسجة التربة والتسميد المتعاقب  

 باليوريا والمغنيسيوم المخلوب على انتاجية الشعير

مجلة كلية التربية / 

الجامعة 

 المستنصرية

 (1المجلد )

 (3)العدد 

2012

النباتية على مسك او  تاثير الكساء السطحي لالوراق

احتجاز ملوثات الغبار المتساقط واكاسيد الكبريت في 

 الهواء الجوي

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية 

 (3المجلد )

 (2العدد )

كانون األول 

/2011

 ألنواع دراسة تصنيفية  كيميائية )المركبات الفينولية (

النامية بريا في  .Alcea L  (Malvaceae)الجنس

 العراق

مجلة ديالى للعلوم  

 الصرفة

 (9المجلد )

 (2العدد )

2013أيار /
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8 

المؤتمرات 

والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 2/4/2013 /ديالىالعلومكلية  ندوة حول النفط في العراق الواقع والطموح

 10/1/2013 /ديالىالعلومكلية  حلقة نقاشية عن استخدامات تقنية النانوتكنولوجي في عصرنا الحالي 

 21/2/2013 /ديالىالعلومكلية  حلقة نقاشية حول التعليم االلكتروني

 25/11/2012 /ديالىالعلومكلية  محاضرة عن مخاطر المواد المخدرة

 12/12/2012 /ديالىالعلومكلية  ندوة عن النباتات السامة وتأثيراتها البيئية 

 28/4/2013 /ديالىالعلومكلية  ندوة بعنوان القياس والتقويم لطلبة علوم الحياة 

نشر البحوث في المجالت العلمية العالمية المحكمة حضور محاضرة عن 

 المؤتمرات العلميةوكيفية المشاركة في  ذات معامل التأثير
 10/3/2014 /ديالىالعلومكلية 

 2015/ 1/  3 /ديالىالعلومكلية  دوة عن التدخين وأضرارهحضور في ن 

 ELISA ورشة عمل عن جهاز الـ حضور
 كلية العلوم/

 قسم علوم الحياة 
9/4/2014 

رشة عمل عن كيفية عمل وتشغيل وإجراء الفحوصات في حضور و 

  Auto Hematology Analyzer جهاز الـ

 كلية العلوم/

 قسم علوم الحياة 
24/3/2014 

 مهرجان العسل الذي نظمه قسم علوم الحياة
 كلية العلوم/

 قسم علوم الحياة 
3/3/2014 

 

 الدورات 9

 18/4/2013 الحياةقسم علوم  دورة حول طرق دراسة الغطاء الخضري في محافظة ديالى 

 18/3/2013 قسم علوم الحياة دورة حول تجميع  وتشخيص النباتات وتسميتها 

دورة تدريبية بيئية في مجال الوقاية من اإلشعاع

 وزارة البيئة

مركز الوقاية من 

اإلشعاع

2004-تموز

دورة تدريبية بيئية في مجال السيطرة على نوعية المياه
 وزارة البيئة

مديرية بيئة بغداد

-تشرين الثاني

2004

دور في تجويد التعليم العالي في العراق / كلية العلوم / 

 جامعة ديالى

كلية العلوم / جامعة 

 ديالى
 2014آذار 

  المكتبة االفتراضية  دورة تدريبية عن
كلية العلوم / جامعة 

 ديالى
2014 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 مقرر قسم علوم الحياة

 8/5/2007( في157 ) اإلداري األمر بموجب 
25/9/2007 إلى 8/5/2007

 معاون عميد كلية العلوم للشؤون اإلدارية

 15/7/2007( في4037 الجامعي )األمر  بموجب 

إلى  15/7/2007

15/4/2009

 مقرر قسم علوم الحياة

 12/3/2012( في721 ) األمر اإلداري بموجب 
إلى اآلن12/3/2012
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

2003-تشرين األول شهادة في طرائق التدريس من جامعة ديالى

 2014آذار 

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

852 11/3/2015 

117 13/1/2015 

 23/6/2014 9126جامعة ديالىرئاسة 

 2/9/2014 11552جامعة ديالىرئاسة 

386 3/2/2015 

889 16/3/2014 

1154 7/4/2014 

 7/1/2013 15عمادة كلية العلوم

 20/5/2012 1481كلية العلومعمادة 

 19/1/2009 1523 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 10/9/2008 س ( 90)عمادة كلية العلوم

 3/10/2007 560عمادة كلية العلوم

 30/11/2010 17466جامعة ديالىرئاسة 

 7/3/2009 2587جامعة ديالىرئاسة 

 18/3/2009 3079جامعة ديالىرئاسة 

 27/9/2008 9669جامعة ديالىرئاسة 

251 26/2/2008 

 25/3/2009 578 عمادة كلية العلوم

 3/12/2007 8173جامعة ديالىرئاسة 

 13/2/2005 141 وزارة البيئة 
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14 
اللجان الدائمة 

 والمؤقتة

312424/11/2013

2724 30/10/2014 

906 10/6/2008 

3487 31/12/2013 

  2637 30/9/2013 
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