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 معلىماث شخصيت:اوال: 

 مذرص :  الللب العلمي  

 :العزاق – ديالى 1955 -7- 1 محل و جاريخ الىالدة 

 عزاقي :  الجيطيت 

 بىاءا ثالثولذيه  متزوج : الحالت الشوجيت.  

 0771155544 : ركم الهاجف الىلال 

 البريذ الالكترووي : ahoo.comdrmuzher@y 

 العزاق –محافظت ديالى  –بعلىبت  –جامعت ديالى  –كليت الهىذضت   : عىىان العمل. 

 

 املؤهالث العلميت:ثانيا: 

. 

  صىفيا بلغاريا-في اختصاص هىذضت الاهتاج واملعادن الجامعت التكىىلىجيت -1997-شهادة الذكتىاه 

 العزاق. – ىصلاملجامعت -ليت الهىذضتك– مليكاهيكيتاكطم الهىذضت  – 1977 – شهادة البكالىريىص 

 

 : والعضىيت الذوراث التذريبيتثالثا: 

  1980الاملاهيت  فزاهكفىرث – سبلًشزكت دورة جذريبت في. 

 ًشزكت ديالى العامت-1985-دورة في اهظمت الهذروليك لتشغيل املكائ 

مزهز طه محمذ.مد.السيرة الذاجيت_  
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 ديالى العامت شزكت-1986-دورة حىل طم اهتاج املحىالث الكهزبائيت مع الخبراء الياباهيين 

  ىجامعت ديال –كليت التربيت  – 2011 –دورة طزائم التذريظ و ضالمت اللغت. 

  ديالىجامعت  – هىذضتكليت ال – 2011 –دورة الحاضىب. 

  ضىريا – دمشم – 2006 –معهذ اللغت البريطاوي–شهادة اللغت الاجكليزيت. 

  1977عضى هلابت املهىذضين العزاكيين مىذ العام. 

 

 للغاث املتقنت:ارابعا: 

  اللغت الام. –العزبيت 

  ملبىل بشكل  –الاهكليزيت. 

 البلغاريت 

 التاريخ الىظيفي و املناصب الاداريت:خامسا: 

  و لحذ الان. 2011مىذ العام  –جامعت ديالى  –كليت الهىذضت  -جذريس ي 

  ة ضىىاث.جامعت ديالى لعذ – مليكاهيككطم هىذضت ا –كليت الهىذضت  -عضى اللجىت الامتحاهيت 

 جامعت ديالى – تمليكاهيكهىذضت االكطم  الارشادلجىت  رئيظ 

 عضى مجلظ كطم هىذضت املىاد 

  كطم الهىذضت امليكاهيكيت–عضى اللجىت العلميت - 

  2017- 2012مىذ جامعت ديالى  – هىذضتكليت ال –  شعبت التطىيز والتعليم املطتمزمطؤول . 
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 : كتب الشكز و التقذيز: سادسا

 كتاب شكز و جلذيز  2 امعترئيظ ج .1

 كتاب شكز و جلذيز 10               عميذ .2

 كتاب شكز و جلذيز  1 مذيز دائزة  .3

 كتاب شكز 1محافظ ديالى        .4

 البحىث املنشىرة: سابعا 

 :)كطم منها( في مجالث عامليت و عزبيت مختلفت و حطب الجذول ادهاه تعلمي ىثبح ضتتاكثر مً 

No Title of research Journal name Publisher or hosting  ISSN 

1 
Toughening of Epoxy polysulfide 

binary blend composite  

Diyla engineering 

science  
  

2 

دراسة مقاومة الكسر لسٍرامٍك 
االلومٍناباستخذام اختباري االنحناء 
 (Al2o3)الثالثً واالنحناء العمودي  

مجلة دٌالى للعلوم 
7102الصرفة   

  

3 
Trends in constriction of long 

distance gas and oil pipelines  

Bulgarian Journal 

engineering design, 
 25- 2015 

4 

Study of the peculiarities of the 

phase diagram on the super 

plastic behavior of fin –grained 

Zn-Mn alloys 4
th
 national 

conference with international 

participation material science, 

hydro-and aerodynamic and 

national security   

  2014 

5 

Off-grid photovoltaic system as a 

solution for the ambient pollution 

avoidance and Iraq electrification  
  

(E3S Web of 

conferences 

10,00093)2016 

6 

LASER SURVACE 

HARDINING OF DUCTIAL 

CAST IRON Machines, 

technology ,materials. Bulgarian 

2013 

  

Machines, 

technology 

,materials. 

Bulgarian 

2013 
 


