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. درست البكالوریوس في الكیمیاء العضویة في جامعة آلنھرین، بغداد  في محافظة واسط  في وسط العراقمدینة صغیرة  من  
كنت قد عملت    2012-  2009بین  . ومن ثم  2008میاء العضویة البلومریة جامعة النھرین في  یالماجستیر في الك  . ثم2005  العراق 

میرزا إلعداد بعض   صالح عملت مع مجموعة الدكتور خالده  2012-  2010ھذه الفترة  . خالل  قسم الكیمیاء  مدرسا في جامعة واسط 
إلى مجموعة الدكتور  من خاللھا  انضممت  انتقلت الى الوالیات المتحدة ببعثة دراسیة  .  كخطوة سباقة لباحثین عراقیین  الجسیمات النانویة

مع الكثیر من    بواسطة الجذور الحرة ر، مع التركیز على البلمرة  للعمل على البحوث في كیمیاء البولیم  2014في عام    بینزفجبراین  
دراسةالتقنیات   في  مثل    الخاصة  االلكترونيالبولیمر  الحراري    المجھر  االنتقال  الكروماتوغرافیا،  اإللكتروني،  الضوئي  والمسح 

 .، التحلیل المیكانیكي ، التحلیل الطیفي بالرنین المغناطیسي، الخللبولیمرات 

في بلدي  جمیع  الأنا شخص اجتماعي جدا وأنا أحاول العمل بشكل جماعي للوصول إلى ھدفي في جعل العلم طلیعة اھتمام  
لغرض الوصول    من خالل التقارب بین الثقافات ونقل التطور في جمیع أنحاء العالم االختالفات المجتمعیة    وكذلك اھدف الى صھر

ي ھو دراسة الثقافات المجتمعیة وتاثیرھا على الحیاة االقتصادیة وتطویر االقتصاد اعتمادا  . جزء من اھتماتالى ھدف التعایش السلمي
 على ثقافات الشعوب.  

 التحصیل العلمي 

 Dec2018دكتوراه. في الكیمیاء (الكیمیاء العضویة البولیمر) 

 جامعة ساوث كارولینا كولومبیا،  

 بینزفجالدكتور بریان  المشرف 

 ائیة االمریكیةشھادة الجمعیة الكیمی

 2008ماجستیر في الكیمیاء (الكیمیاء العضویة البولیمر) مایو 

 جامعة النھرین بغداد، العراق 

 الخفاجي  : الدكتور ایاد جاسم المشرف 

 شھادة الجمعیة الكیمیائیة العراقیة

 2005بكالوریوس الكیمیاء یونیو 

 جامعة النھرین بغداد، العراق 
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 الكیمیائیة العراقیةشھادة الجمعیة 

 الوضائف التي شغلتھا مسبقا: 

 ) جامعة واسط، واسط، العراق 2012-2010الكیمیاء ( قرر في قسمم -1
 عضو لجنھ امتحانیھ لثالث سنوات  •
 لجنة البحث والتطویر في كلیة العلوم سنھ واحدة •
 عضو لجنة تجھیز مختبرات كلیة العلوم جامعة واسط سنتین  •
 العلوم في جامعة واسط سنھ واحدةعضو مجلس كلیة  •

 

 ) جامعة واسط، واسط، العراق 2012-2009مساعد باحث ( -2
 تجربة التركیب الكلي الكیمیائي العضوي وجزیئات التعدیل.  •
 تخلیق الجسیمات النانویة وتعدیلھا.  •

 ) حتى االن  – 2014(ینایر علمي باحث   -3
 الكیمیاء التركیبیة والجزیئات تعدیل الكیمیاء البولیمر.  •
 تشتت جزیئات النانو في مصفوفات مختلفة مثل البولي بروبیلین والبولي إیثیلین.  •
 لمجموعة واسعة من مونومرات.  البلمرة  •
 .من السیلیكا والزركونیا  طوح للمجسمات النانویةیف الستوص •
 NMR, GPC, TGA, UV-VIS, FT-IR, DLS, TEM, SEM, DMA, RAFTلتقنیات:    البولیمر تغطیةمختبر  مھارات   •

polymerization, Polymer organic synthesis   . 
 حتى االن)  -2019( )2012دیسمبر  -  2009(ینایر  مدرس مساعد -4

 جامعة واسط واسط، العراق 

 تدریس المختبرات (العضویة، التحلیل اآللي، الكیمیاء العامة). •
 ). كیمیاء النواتج الطبیعیةتدریس المقررات (الكیمیاء العضویة، الكیمیاء العامة،  •

 

 )2019 -2016(أغسطس  مدرس مساعد -5

 كولومبیا ، الوالیات المتحدة األمریكیة-ساوث كارولیناجامعة 

 تدریس المختبرات (العضویة، الكیمیاء العامة.) •
 الكیمیاء العامة).تدریس المقررات (الكیمیاء العضویة،   •

 

 خبرات العامةال
 2009) كمترجم انكلیزیة( تجھیز الشركة الصینیة المسؤولة عن بناء محطة واسط الحراریةمتابعة  -1
 2012-2011متابعة تجھیز الشركة الصینیة المسؤولة عن بناء واعمار شبكة مجاري الصویرة (كمترجم انكلیزیة)  -2
 حتى االن  -Michelin Tires( 2015( العمل على بحث تطویر اطارات السیارات مع شركة میشالن لالطارات  -3
 Sealed Air (2014-2015العمل على تطویر مركبات بولیمیرة مع شركة سیلد ایر ( -4
) Columbia Un. NYبالتعاون مع جامعة كولومبیا في نیویورك(لفصل الغازات  بولیمیرة    موادالعمل على مشروع تطویر   -5

 حتى االن -2014
 RPI New York (   2014-2018بولیمیرة مع معھد ار بي اي نیویروك (   بائیةكھر  مواد توصیلالمعل على مشروع تطویر   -6
  )TEDx ColumbiaSCنیسان ( 2016كولومبیا القاء محاضرة في تیدیكس  -7



 2016القاء محاضرة في التجمع العربي االول في جامعة ساوث كارولینا  -8
 local ACS Meeting  2016القاء محاضرة في التجمع المحلي االمریكي لعلماء الكیمیاء لمنطقة الشرق في ساوث كارولینا   -9

 ACS Meeting 2017القاء محاضرة في التجمع الوطني االمریكي لعلماء الكیمیاء في سان فرانسیسكو  -10
 ACS Meeting 2018القاء محاضرة في التجمع الوطني االمریكي لعلماء الكیمیاء في بوسطن  -11
 ACS Meeting 2018القاء محاضرة في التجمع الوطني االمریكي لعلماء الكیمیاء في نیواورلیانز  -12
كنتاكي في    المطاط والحصول على جائزة افضل بحث لطالب دكتوراه   القاء محاضرة في التجمع الوطني االمریكي لعلماء -13

ACS Rubber Meeting 2018 
ووزارة الدفاع   مع مختبرات ساندیا   (IBCTR)  في العراق    ایولوجیة والكیمیائیةمكافحة االخطار الب  قادة   المشاركة في مؤتمر -14

 حتى االن – 2017 االمریكیة 
 في جامعة ساوث كارولینا.  ) SLDC 2018مؤتمر القادة والتنوع الطالبي ( -15
  2020- 2019للقادة الكیمیائیین لبرنامج السیطرة على االسلحة الكیمیائیة   CRDFعضو برنامج  -16
 العدید من كتب الشكر من جامعة واسط ومن عدد من الجامعات نظرا لالشتراك بالعدید من المؤتمرات او القاء ندوات  -17
 حتى االن – 2019مستشار جودة وانظباط وتطویر االداء الوضیفي لعدد من الشركات العراقیة  -18

 االنتماءات 

 • عضو الجمعیة الكیمیائیة العراقیة. 

 • عضو الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة.

 فرع المطاط  – • عضو الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة

 •ACS Poly/PMSE   .في جامعة كارولینا الجنوبیة 

 . كارولینا الجنوبیة • النادي العراقي في جامعة

 
 المنشورات العلمیة 

ي كوكل سكوالر العد�د من 
   المنشورات العلم�ة المهتمة بعلم البول�مر وجم�عها مق�د �ف

 )https://scholar.google.com/citations?user=pgKNsbYAAAAJ ( 
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