
 CVالسيرة الذاتية  

 البیانات الشخصیة

 

 حمید مجید عبد الجبار : االسم
 1974العراق / بغداد  : محل وتاريخ الوالدة

 ذكر : الجنس
 مسلم : الديانة

 متزوج : الحالة الزوجية
 االنكلیزیة –العربیة  : اللغات التي يتقنها
 عربي –عراقي  : الجنسية والقومية

 / ابن الھیثم-كلیة التربیة للعلوم الصرفة / بغدادجامعة  : العملعنوان 
 قسم الفیزیاء

 hameed.m.aj@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq  : البريد االلكتروني
h.majeed2003@gmail.com 

   
 الشھادات والدورات

 التخصص السنة  الشهادة
 معالجة صوریة واستشعار عن بعد 2007 : دكتوراه في علوم الفیزیاء
 معالجة صوریة 2002 : ماجستیر في علوم الفیزیاء

 فیزیاء عام 1995/1996 : في علوم الفیزیاء بكالوریوس
 انترنیت TCP\IP : 2001بروتوكوالت 

 الترقیات العلمیة 2009 : 127دورة التأھیل التربوي 
 الترقیات العلمیة 2009 : 101اللغة العربیة  دورة

 

 األلقاب العلمیة
 1996 : معاون فیزیاوي
 2003 : مدرس مساعد

 2007 : مدرس
 2010 : أستاذ مساعد

 

 السیرة اإلداریة
 1997-1996 : معاون فیزیاوي في مختبر وسائل اإلیضاح

 1998-1996 : معاون فیزیاوي في مختبر االلكترونیات
 1999-1997 : معاون فیزیاوي في مختبر النوویة

 ومازلت - 2003 : عضو ھیئة تدریسیة
معلومات مركز الوالمعلوماتیة ( اإلعالممدیر وحدة 

 واالنترنیت سابقا)
: 2006 - 2012 

-2017، 2012 -2011 : عضو مجلس قسم الفیزیاء
2018 

 2016 -2012 : عضو اللجنة العلمیة في قسم الفیزیاء
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 2010 : عضو لجنة التعلیم المستمر
 2013 - 2011 : الموقع االلكتروني لكلیة التربیة ابن الھیثم مدیر

 2012 : رئیس قسم الحاسبات
عضو ھیئة تحریر في مجلة ابن الھیثم للعلوم الصرفة 

 والتطبیقیة
: 2014 – 2016 

 

 المواد الدراسیة التي درستھا (أولیة وعلیا)
 2019-2018-2009/2010 – 2006/2007 : (المرحلة الثالثة) دوال معقدة

 2013/2014–2008/2009 – 2007/2008 : األولى)المرحلة (حاسبات 
 2012/2013–2011/2012 – 2008/2009 : )المرحلة الثانیة(حاسبات 

 2018 - 2014 : كیمیاء الكم واالطیاف (رابع كیمیاء)
 2018-2016و  2008 : (ماجستیر) ریاضیات فیزیاویة

  2013 و 2012 : میكانیك كمي (ماجستیر)
 2012 : تقنیات اجھزة (ماجستیر)

عن بعد بوساطة اللیزر استشعار 
 (ماجستیر)

: 2014 

 2015 : االلیاف البصریة (ماجستیر)
 2018، 2017، 2015 : ریاضیات فیزیاویة (دكتوراه)

 2016 : معالجة صوریة متقدمة (دكتوراه)
 

 البحوث
 فردة منشورةنبحوث م 5 •
 بحوث مشتركة منشورة 12 •

 

 المؤتمرات
 –المؤتمر العلمي االول للفیزیاء في رحاب كلیة العلوم للبنات 

 جامعة بغداد
    مشارك  / 2011 /

المؤتمر العالمي االول لتقانات االستشعار عن بعد ومعالجة 
 جامعة بغداد –الصور الرقمیة في رحاب كلیة العلوم 

 مشارك / 2012 /

المؤتمر العلمي الدولي األول لكلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن 
 الھیثم

رئیس لجنة  / 2017 /
تحضیریة / 

 مشارك
TMREES18 International Conference / Beirut - 

Lebanon 
 
 
 

 مشارك / 2018 /

 عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة
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 عضو ھیئة عامة / 2011منذ  / جمعیة اللیزر العراقیة
 عضو ھیئة عامة / 2016منذ  / جمعیة النھرین الدولیة للعلماء العراقیین

 

 كتب الشكر، الجوائز وشھادات التقدیر
  العدد  الجھة المانحة

 1 : كتاب شكر من السید الوزیر
 5 : كتاب شكر من السید رئیس الجامعة

 25 : كتاب شكر من السید العمید
 1 : جامعة تكریت –كتاب شكر من السید عمید كلیة التربیة 
 2 : جامعة واسط –كتاب شكر من السید عمید كلیة العلوم 

 3 : جامعة بغداد – شھادة تقدیریة من عمید كلیة العلوم
 1 : الجامعة العراقیة –شھادة تقدیریة من عمید كلیة التربیة للبنات 
 1 : جامعة بغداد –شھادة تقدیریة من عمید كلیة التربیة للبنات 

كلیة التربیة للعلوم  –شھادة تقدیریة من رئیس قسم الحاسبات 
 الجامعة المستنصریة –الصرفة 

: 1 

 

 (العلمیة واألكادیمیة) اللجان المشارك بھا وعددھا
  4 : رئیسا)عضوا او ( لجنة تحقیقیة

 6 : (عضوا)لجنة امتحان شامل 
 1 : لجنة امتحان تنافسي (عضوا)

 50اكثر من  : لجنة تقصي اقتباس بحوث (عضوا او رئیسا)
 5 : لجنة استالل بحوث (رئیسا)

 3 : لجنة مشتریات (عضوا او رئیسا)
 3 : لجنة اعتمادیة المجالت العلمیة (رئیسا)

 

 االھتمامات
 الفیزیاء

 الریاضیات
 الحاسوب
 االنترنیت

 

Page 3 of 3 
 


