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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 الدكتور محمد احمد عواد حمد الكربولي: مــاالس              

 
 لومات عامةمع :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الكيمياء -كلية التربية للعلوم الصرفة  -االنبارجامعة : العمل   

 استاذ مساعد  :الدرجة العلمية                        الكيمياء  :التخصص 

 العراق -جامعة االنبار -كلية التربية للعلوم الصرفة  -قسم الكيمياء :  العنوان البريدي 
 07903689323:نقال   

  نيالبريد االكتروdr.muhammeda@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقيه :سية ـالجن                     راالنبا -عنه: والدة ــمكان ال   
  G1052916  :جواز سفر                              1591: خ الوالدة ــتاري   
                                    5  :عدد األطفال                        متزوج :الحالة االجتماعية  

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1591 العراق بغداد  البكالوريوس
 1511 تركيا انقره الماجستير 

 1551 تركيا انقره هالدكتورا
  تحضير معقدات تناسقية للكوبلت والنحاس الثنائية :لماجستيران رسالة اعنو

                          .مع تثبيت العدد التناسقي لهما 
...................................................................................................................... 

 دراسة معقدات البالديوم الثنائية مع الليكاندات العضوية : هعنوان أطروحة الدكتورا
    .متعددة المخالب 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

المديريـــــــة العامـــــــة   مدرس 
 ربية االنبار لت

 تدريس  1551 1591

 -جامعــــــــة االنبــــــــار استاذ جامعي 
 التربية   كلية

 تدريس  1551 1551

ــــــار  رئيس قسم الكيمياء  ــــــة االنب -جامع
 كلية التربية 

 رئيس قسم  2112 1551

ـــــــــة  عميد كلية  ـــــــــة التربي  -كلي
 جامعة االنبار 

 عميد كلية  2111 2112

ــــــار  استاذ جامعي  ــــــة االنب -جامع
ـــــــاء  -قســـــــم الكيمي

 للعلوم الصرفة تربية 

 تدريس  2111 2111

 :ت التعليمية واالهتمامات البحثية الخبرا: رابعا 
 :(البكالوريوس)في الدراسات االولية تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيمياء تربية  -الصف االول  الكيمياء الالعضوية 

 الكيمياء تربية  -الصف الثالث  الكيمياء التناسقية 
 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 الكيمياء الماجستير  الكيمياء الالعضوية المتقدمة 

 الكيمياء الماجستير  الكيمياء الفلزية العضوية 
 الكيمياء الماجستير تحضير المعقدات 

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 1
 االنبار /قسم الكيمياء /كلية العلوم /ر سالم ابراهيم اشراف على رسالة الماجستير للطالب ستا -1 
  االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة  /الطالب وسام خلفاشراف على رسالة الماجستير  -2 
 االنبار /قسم الكيمياء/كلية العلوم /اشراف على رسالة الدبلوم العالي مهند يوسف تركي  -1
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 تقييم البحوث. 4

 : لبحثية االهتمامات ا. 9
في مجاالت الكيمياء التناسقية وتحضير معقدات بأستخدام قواعد شيف وايونات العناصر    

 تلوث البيئة وتدوير المخلفات الصلبة وكذلك , مجاالت السيراميك والزجاج وفي ,االنتقالية 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
خ تاري مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

مؤتمر الكيمياء والهندسة 
 الكيمياوية 

 بحث   1551 جامعة انقره/كلية العلوم 

 بحث   1551 جامعة االنبار /كلية التربية  مؤتمر كلية التربية 
المؤتمر القطري الثاني لعلوم 

  كلية العلوم /الحياة 
/  22-21 الجامعة المستنصرية 

 حضور  12/2112

 11  -11 جامعة دهوك  مر البيئة مؤت

 بحث 11/2111/

العلمي السادس للثروة  مؤتمرال
   السمكية 

/ 4-1 جامعة البصرة 
 بحث 9/2115

العلمي االول للعلوم مؤتمر 
 كلية العلوم /الصرفة 

/ 19-11 جامعة االنبار 
12/2115 

 بحث

 /1/11-9 جامعة السليمانية  مؤتمر البيئة والتلوث 
 بحث 2115

المؤتمرالعلمي االول لمركز دراسات 
  الصحراء 

 24/12-22 جامعة االنبار 
 بحث 2115/

مؤتمر العلمي السنوي الحادي 
 عشر لجامعة بابل  

 11/4-25 جامعة بابل 
 بحث 2115/

براءة  21/9-19 سوريا / دمشقمعرض الباسل لالبداع 
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 اختراع  2115/ واالختراعات 
ط الندوة العلمية التخصصية لرب

 االختراع باالستثمار 
/ 24-21 سوريا /دمشق 

1/2111 
براءة 
 اختراع 

 

ندوة الكيمياء والمجتمع في قسم 
 الكيمياء 

كلية التربية /جامعة االنبار 
 للعلوم الصرفة 

21/4/
 محاضرة  2111

ندوة هيئة النزاهة االستراتيجة 
 الوطنية لمكافحة الفساد 

 جامعة االنبار 
 حضور  2111

 : البحوث المنشورة:  سادسا
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

دراسة أمكانية أيجاد مواد محلية ألنتاج 
 ..طابوق جسر ماكنة األلواح الزجاجية 

 

الشركة العامة /وزارة الصناعة 
 2111 انجاز  للزجاج والسيراميك 

التسحيحات التوصيية والجهدية لحوامض 
األمين الفينوليك مع ثالثي أثيل رباعي 

وهيدروكسيد رباعي بيوتيل األمونيوم في 
 .  . األسيتونايترايل 

 

IBN AL – Haitham J . for pure . 

and Appl . sol vol . 14 . (4A ) 

2001 
 2111 منشور 

تصنيع مادة عازلة للحرارة والصوت 
 ومقاومة للماء واالحماض من مواد محلية 

 

 , تأريخ المنح2154براءة اختراع رقم . 
 2111 براءة اختراع  21/4/2111

 .تأثير المعوضات على قاعدة األنيلين 
منشور في مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

لسنة ( 1)عدد ( 19)والتطبيقية المجلد 
2112 . 

 2112 منشور 

تصنيع هيكل الكاشي السيراميكي باضافة 
 . مخلفات االسمنت االبيض 

 

منح , تأريخ ال 1115براءة اختراع رقم 
 2112 براءة اختراع  1/2/2112

الغراض ) تصنيع طابوق زجاجي خفيف الوزن  -
  .باالعتماد على حطام الزجاج ( العزل الحراري 

 

 1ع  9العلوم والهندسة , مجلد
 2114 منشور   جامعة االنبار 11 – 21,ص2114,

تحضير ودراسة معقـدات النيكـل الثنـائي مـع عـدد 
 ا .من قواعد شيف 

 

,  1ع  1والهندسة , مجلدلعلوم 

 2119 منشور  جامعة االنبار  11 – 9,ص 2119

 % . 111تصنيع القرميد من مواد محلية  -
 

تأريخ المنح  1214براءة اختراع رقم 
 2111 براءة اختراع 9/4/2111
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االستفادة من بعض الملوثات البيئية الصلبة في مجاالت 
 _صناعية

 

امعات العراقية في عرض في مؤتمر البيئي الثاني للج
 2111 مؤتمر  .8002جامعة دهوك 

استخدام رمال النجف الول مرة في انتاج قطع 
 سيراميكية مقاومة للمواد الكيمياوية والحوامض 

 

في 79/8002براءة اختراع مسجلة  برقم      
 2111 براءة اختراع  .87/4/8002

مع قاعدة ( II) والنحاس(II)دراسة معقدات النيكل 
 ثمانية المخالب شيف 

 

منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 
 8002لسنة /3العدد/8المجلد

 331_383صفحة/
 2111 منشور 

 تصنيع العالمات المرورية من مواد محلية 
 

 5/3/8007في   4/8007براءة اختراع مسجلة 
 2115 مقدم للنشر .

 لسيراميك يزيد من سرعة التفاعالت الكيمياوية ا
 

شور  في مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة   من
. م  8007لسنة (  3)العدد(  3)المجلد 
   381 -384صفحة 

 2115 منشور 

  optical and thermal 

decomposition of some organic 

pesticides . 
 

منشور في مؤتمر السادس لعلوم البحار جامعة 
 2115 منشور  8007اذار  4-3البصرة 

ماذج من الكاشي السيراميكي بأستخدام تصنيع ن
مخلفات معمل األسمنت العادي البروتالندي 

 كمواد أولية رئيسية 
 

(  99/2115) مقبول كبراءة أختراع برقم 
 2115 مقدم للنشر  (24/1/2115) بتأريخ 

 تصنيع العالمات المرورية من مخلفات مصانع محلية 
 

رفة منشور في مجلة جامعة األنبار للعلوم الص
 2115 منشور  8007لسنة ( 3)المجلد( 8)العدد

 . أستخدام الكاؤولين العراقي في صناعة الصحيات 
 

تم قبول النشر في المؤتمر العلمي األول لمركز 
 879جامعة األنبار بالعدد  –دراسات الصحراء 

 35/38/8007في 
 2115 مؤتمر 

تصنيع بالط عازل للحرارة والرطوبة من بعض المخلفات 
 لصناعية ا
 

 5/3/8030في  3823براءة اختراع برقم   
 2111 براءة اختراع 

تحضير ودراسة  عدد من قواعد شيف الجديدة تحت 
 .الطبع واالنجاز 

 

 
 2111 تحت االنجاز

تحضير ودراسة معقدات الذهب مع قواعد شيف جديدة 
 (تحت الطبع . )

 

 
 2111 تحت االنجاز

 ( تحت الطبع .   )ة تحضير حشوات أسنان دائمية جديد
 

 2111 تحت االنجاز 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

( 3052)رقم األيداع مطبعة الصديق   مبادئ في  السيراميك
 2115 .م 8007في دار الكتب والوثائق ببغداد 
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 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم يةعلى مستوى الكل على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية  لجنة الترقيات العلمية  
  لجنة االجهزة المختبرية  
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 IRD 2119 اللغة االنكليزية دورة 

 IRD 2119 دورة تعلم الحاسوب 
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

شهادة تقديرية بمناسبة حصولي على 

 براءتي اختراع 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 العراق 

2002 

تقديرية بيوم العلم لحصولي على  شهادة

 براءة اختراع 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 العراق 

2002 

حصولي على درع التربية الرياضية كوني 

 عميد كلية التربية  

 قسم التربية الرياضية /جامعة االنبار 
 العراق 

2002 

شهادة تقديرية لحصولي على مرتبة 

 ركزيةمتقدمة في االمتحانات الم

 رئيس جامعة االنبار 
 العراق 

2002 

شهادة تقديرية من المؤتمر البيئي الثالث 

 حصولي على المرتبة االولى 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  اقليم 

 كوردستان 
 العراق 

2002 

شهادة تقدير للمشاركة في معرض الباسل 

 لالبداع واالختراع   

  وزير االقتصاد والتجارة السوري
 سوريا 

2002 

حصلت على درع المؤتمر العلمي السادس 

 للثروة السمكية 

 كلية الزراعة /جامعة البصرة 
 العراق 

2002 

حصول على درع مؤتمر العلوم  الصرفة 

 االول   

 كلية العلوم /جامعة االنبار 
 العراق 

2002 

حصولي على شهادة تقديرية للمشاركة 

 الصلبة في اعداد معرض لتدوير المخلفات 

مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 اقليم كوردستان في جامعة السليمانية 
 العراق

2010 
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..22
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

 85/7/8033     ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 كتب الكيمياء والقصص الدينية  والتفسير  قراءات عامة

 ي على اربعة براءات اختراع وتسجيل خمسة اخرى حصول أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

 اللغة التركية  ات األجنبيةــــاللغ

 زة مختبرية ومؤتمرات المطالعة ومتابعة االنترنيت في ما يتعلق بما هو جديد من علوم واجه اتـــــــــــوايــاله


