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 انًعهىيبد انشخصٍخ 1

 المعلومات
 يحًذ عهىاٌ كبظى عهً انغزٌزي  االسم الرباعي واللقب

 32/11/1791 تاريخ التولد

 يتزوج الحالة االجتماعية

 Alwanmohammed805@gmail.com البريد اإللكتروني

 07723106310 موبايل رقم  ال

 

 انًؤهالد انعهًٍخ 3

 يبجستٍز  التحصيل العلمي

 يذرس يسبعذ الدرجة العلمية

 انفٍزٌبء القسم العلمي

 يذرس جبيعً اول العنوان الوظيفي

 

 انشهبداد 2

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية الجامعة الدقيق

انتزثٍخ  ثغذاد نفٍزٌبءا انفٍزٌبء البكالوريوس

اثٍ 

 انهٍثى

1998 

فٍزٌبء  انفٍزٌبء الماجستير

انحبنخ 

 انصهجخ 

 2021 انعهىو دٌبنى

      الدكتوراه

 

 انعهًٍخ األنقبة 1
 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
 21/12/2021في  17596    مدرس مساعد
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  مدرس

  أستاذ مساعد
  اذأست

 

 

 

 

6 
انًىاد وانًزاحم 

انذراسٍخ انتً 

 ٌذرسهب

 المادة الدراسية المرحلة
 لحرارية عمليا الثانية 
 الليزر عملي الثالثة 

 الفيزياء الحياتية نظري +عملي  االولى / قسم التقانة
  

 

9 
انجحىث وانذراسبد 

 انًنشىرح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
Enhanced Optical Properties of Hybrid TiO2/Ag 

 erNanoparticles Synthesized by Pulsed Las
Ablation in Liquids and their Biological 

Applications  

1st International 
Conference for 
Pure Science 
University of 

Diyala .College 
of Science in a 

partnership with 
Western 

Michigan 
University  

2021/5 

Structural and Fluorescence Properties of 
TiO2/Ag Nanoparticles Bilayers 

Diyala Journal 
for Pure Science 

2021/5/30 

Synthesis and Study of Optical Performance and 
Thermal Conductivity of PVA Polymers 
Reinforced Different Phases of Titanium 

An 
Interdisciplinary 

Journal of 

2022 

5 
 انزسبئم عنبوٌٍ

 واألطبرٌح

 العنوان شهادةال
 Synthesis of TiO2 / Ag Nanoparticles for الماجستير

Surface Plasmon Resonance and some 
biological Application  

  الدكتوراه
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Nanoparticles Neroscience 
and Quantum 

Physics 
The Role of Nanotechnology in Improving the 

Growth of Maize Plant Zea mays L 
Diyala Journal 

for Pure Science 
17/5/2022 

 

8 
ؤتًزاد واننذواد انً

وورش انعًم 

 انًشبرك فٍهب

 التاريخ مكان انعقادىا / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 
1st International Conference for Pure 

Science University of Diyala .College of 
Science in a partnership with Western 

Michigan University 

كلية العلوم / 
 جامعة ديالى 

5/2021 

بالزما المايكروويف في البلمرة وعملية استخدام 
) افالم متراكبة إلنتاجالترسيب الكيميائي للبخار 
  ندوة (

العلوم / كلية 
 جامعة ديالى 

22/5/2022 

) التعرف على اجهزة التكييف وكيفية عملها آلية 
 ندوة(

 23/11/2022 العلوم كلية 

   
 

 

 

 انذوراد 7

 التاريخ مكان انعقادىا اسم الدورة
ونظام  GISبين نظام المعلومات الجغرافية الفرق 

 GPSتحديد المواقع العالمي 
 11/4/2022-10 العلومكلية 

 25/5/2022-24  العلومكلية  باالحتباس الحراري وطرق الحد منوالتلوث 
 7/3/2022-6 العلومكلية  اجهزة التكييف في المختبرعمل الية الطلبة تعريف 
سمية العناصر الثقيلة والمشعة على الكائنات تأثير 

 الحية 
 3/1/2022 العلومكلية 

 7/6/2022-6 العلومكلية  الشمية المرنة وطرق تحضيرىا وتطبيقاتها الخاليا 
تقنية النانو تكنولوجي في تحسين نمو انتاجية دور 

 نبات الذرة 
 2/3/2022-1 العلومكلية 

-11/202202/  العلومكلية  على جسم االنسان Nd;YAG ليزر تأثير 
02 
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الخصائص البصرية لتفاعل اشعة الليزر على دراسة 
 بعض المواد

-15 العلومكلية 
16/11/2022 
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انًنبصت اإلدارٌخ 

 وانعهًٍخ

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
 5/9/0227-0/8/0222 المسجل العام في جامعة ديالى 

 9/9/0220-29/6/0220 مسؤول شعبة البعثات والعالقات العامة / كلية التربية للعلوم الصرفة

 22/7/0227-2/22/0220 علوممسؤول شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة / كلية ال
 26/9/0228-22/7/0227 مسؤول شعبة االعالم والعالقات العامة / كلية العلوم

 8/9/0229-26/9/0228 مسؤول شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة / كلية العلوم

  -2/0/0200 / كلية العلوم التعليم المستمرمسؤول شعبة 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

11 
انشهبداد انتقىًٌٍخ 

وانتقذٌزٌخ انحبصم 

 عهٍهب

شهادة 
 مشاركة

محاضرة 
  علمية 

On the reconstruction of the ancestral bacterial 
genomes in genus Mycobacterium and Brucejla     
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13 
انتقىٌى انعهًً 

 نهجحىث واألطبرٌح

  
  
  
  
  

 

12 
كتت انشكز وانتكزٌى 

 انحبصم عهٍهب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 30/6/2022 817 السيد الوزيرمكتب 

 7/2/2022 422 العلومكلية 
 7/3/2022 764 العلومكلية 
 25/4/2022 1354 العلومكلية 
 6/10/2021 2883 العلومكلية 
 29/11/2022 4915 العلومكلية 

   
   

 


