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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 مثنى محمد سرحان علي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الكيمياء –كلية التربيه للعلوم الصرفة ......ـ  االنبارجامعة : العمل 

 مدرس  :الدرجة العلمية      يليةكيمياء تحل: التخصص  

 العنوان البريدي: ....................................   
 12811101870: نقال 

 يالبريد االكترون  :muth_1974na@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .2
 .عراقية.سيةـالجن     الفلوجة/ النبار ا: والدة ــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر     4791:  خ الوالدة ــتاري   
                                    .........3..........: عدد األطفال     ................. متزوج..................:الحالة االجتماعية   

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

 1990 العراق االنبار البكالوريوس

 العراق االنبار الماجستير 
7111 

 7113 بريطانيا بانكور الدكتوراه

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

والنحاس والكوبلت والحديد والخارصين باستخدام المبادل االيوني متعدد رباعي فينايل  استخالص النيكل

 يلذرابريدين وتقديرهما باالمتصاص 

  هعنوان أطروحة الدكتورا

 Development of a new analytical method to diagnose tuberculosis 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 ة الزمنيةالفتر 

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريس في مختبرات قسم الكيمياء 1006 6991 كلية التربية/ جامعة االنبار مساعد باحث

 تدريسي في قسم الكيمياء 1002 1006 كلية التربية/ جامعة االنبار مدرس مساعد

كلية التربية/ جامعة االنبار مدرس  ةكلية التربي/ جامعة االنبار  1002 

     

     

     

     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الكيمياء االولى/األول والثاني الكيمياء التحليلية

 الكيمياء الثانية/الثاني      الكيمياء التحليلية

 الكيمياء الرابعة/األول التحليل االلي
 الكيمياء االولى/األول والثاني اللغة االنكليزية

   
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 الكيمياء االول الكيمياء التحليلية المتقدمة
مهارات التحليل الكيميائي 

 وطرق الفصل
 الكيمياء  يالثان

 الكيمياء األول والثاني اللغة االنكليزية
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  اليوجد لدي اشراف 
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 :تقييم البحوث. 4

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Effect of the crude extract of three 

types of Henna (Lawsonia 

Inermis)in the Bacterial and 

Dermatophyte activity 

Al-Anbar J.of 

Agric.Sci,Vol.:3No. 
 7112 منفرد 2005.(2)

Limit of some physical parameters 

(Temperature-Time) to produce and 

extract pyocyanin pigment from 

pseudomondas aeruginosa bacteria 

 

Al-Anbar J.of 

Agric.Sci,Vol.:4No. 
  7110 منفرد 2006.(2)

Synthesis of Carbon Nanofibers 

from Decomposition of Liquid 

Organic Waste fromChemical and 

Petrochemical Industries 

Elsevier, 

Energy Procedia 
 7112 مشترك

Mercuric Ions (II) Uptake From 

Aqueous Solutions by Chelating 

Resin Containing Pendant 

Multidentate Ligand 

J. of University of 

Anbar for pure 

scienc 7112 مشترك 
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Thiol modified mycolic acids Chemistry and 

Physics of lipids 
 7113 مشترك

    
    

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   

   

   

   

   

   

   
   

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

   
   
   

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

Code of Ethics workshops 

for Iraqi Chemists 

 بغداد/ة النهرين جامع
7112 
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كلية العلوم قسم /جامعة االنبار موقع بغداد بيئتنا الجميلة كيف نحافظ عليها

 علوم الحياة
7112 

   

   
   
   
   
   

 

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

 

  الهتمامات العامةالهتمامات العامةاا. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

   Muthana M. Sirhan        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                 10/7112/ 71     ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تأليف كتب  كتابات عامة

  قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 يةاللغة االنكليز ات األجنبيةــــاللغ

 البحث العلمي ومطالعة الكتب العلمية  اتـــــــــــوايــاله


