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 اسم التدريسي د.اسامة محمد مجيد آل ولي
 دكتوراه كيمياء صناعية/مدرس

 قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق
  
 

 المعمومات الشخصية
 اسامة محمد مجيد آل ولي االسم 
 ٢/٨/١٨٨١ المواليد 
 الموصل/العراق مكان الوالدة 
 ذكر    الجنس 
 عراقي    الجنسية 
 متزوج    الحالة الزوجية 
 ٢    عدد األطفال 
 ٠٩٩٤٠٨٠٣٨٥٢   رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس   المقب العممي 
 قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل القسم العممي 
 الكيمياء  التخصص العام 
 الكيمياء الصناعية  التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني samahmohammed81@uomosul.edu.iqO 

Osamahmohamed81@gmail.com 
 بوابة البحث العممي Osamahmohamed81@gmail.com 
 الباحث العممي usamamohammed 
 ORCID 0000000110000003 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 التربية لمعموم الصرفة/الموصل/ العراق كيمياء صناعية 2011 دكتوراه 
 التربية لمعموم الصرفة/الموصل/العراق كيمياء صناعية 2000 ماجستير 
 التربية/جامعة الموصل/العراق كيمياء 2003 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 ٩/٥/٢٠٠٨مدرس مساعد   المقب العممي 
 ١٥/١/٢٠١٨مدرس  المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 المنصب   
  الخبرة   

 

 األنشطة التدريسية
  الصناعية/ الثالثة/الكيمياء/التربية لمعموم الصرفةالكيمياء 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 الماجستير  
 الدكتوراه  

 

 البحوث المنشورة
  تحضير الفحم المنشط من مخمفات بذور نبات القريص  1بحثUrticadioica 
  تجضير وقود الديزل الحيوي من زيت بذور نبات القريص    2بحثUrticadioica ودراسة صفاتو المختمفة 
  

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 



 الكتب المؤلفة
 

 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 ٢٠١٨الية تقييم االداء الكترونيا في الكميات/ كمية التربية لمعموم الصرفة   مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 

 ٢٠١٨الكيميائية وكيفية معالجتيا/ كمية العموم/جامعة الموصل/ التعامل مع المواد
 ٢٠١٨تعزيز الوعي المجتمعي لدور واىمية الكيمياء في التنمية والتطوير/كمية العموم/جامعة الموصل/

 ٢٠١٨الباحثون المستقمون ام المشتركون الفعالون تحت مجير االنجاز/كمية التربية االساسية/جامعة الموصل/
 ٢٠١٨المغة العربية لترفيع موظفي الدولة/كمية االداب/جامعة الموصل/سالمة 

  
 

 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
 الدورات التأىيمية 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 ٥عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة عدد  شكر وتقدير 
  

 
 
 


