
  السیره الذاتیھ
 

 
          مصطفى كامل جاسم علي الخزرجي:    ـم ـــــــــاالســ

   1957 \ 10 \ 30  : تاریخ المیـالد 
 متزوج  الحالة الزوجیة :

  أثنان  )2(  عـــــدد األوالد  :
  مسلم  :   الدیـــــــــــانة

       فیزیاء اللیزر –فیزیاء البالزما :        صــالتـخـص
 استاذ مساعد:       ھ ــــــالوظیف

   دكتوراه   الدرجة العلمیة :
كلیة التربیة للعلوم الصرفة (أبن  –قسم الفیزیاء :     عنوان العمل

             جامعة بغداد –الھیثم) 
  العمل   :         ھاتف

         :النقالالھاتف 
  cococo1961@yhoo.com البرید إاللكتروني : 

  
 : المؤھالت العلمیة 

  1980جامعة بغداد  –كلیة التربیة  –بكلوریوس الفیزیاء 
  1990الجامعة التكنلوجیة  –قسم العلوم التطبیقیة  –ماجستیر فیزیاء اللیزر 
  2005جامعة بغداد  –كلیة التربیة  –قسم الفیزیاء  –دكتوراه فیزیاء بالزما 

  
  التدرج الوظیفي: 
  1991\7\15الى  1980\9\1كلیة التربیة للفترة من  –قسم الفیزیاء  –معاون فیزیاوي 
  1997\12\23الى  1991\7\15كلیة التربیة للفترة من  –قسم الفیزیاء  –مدرس مساعد 

  2009\9\10الى  1997\12\23فترة من كلیة التربیة لل –قسم الفیزیاء  –مدرس 
  لحد اآلن 2009\9\10كلیة التربیة للفترة من  –قسم الفیزیاء  –استاذ مساعد 

  
  التدریس الجامعي :

  خدمة جامعیة كل الخدمة
  

  المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسھا:
  2000 – 1994) في االعوام 1الكھربائیة والمغناطیسیة (

  1996الثرموداینمكس 
  2002 -  1998 الكالسیكيالمیكانیك 

  2003 – 2000) في االعوام 2الكھربائیة والمغناطیسیة (
  2006اختیاري في العام 

  2008 – 2006الصوت والحركة الموجیة في االعوام 
  2013 – 2008في االعوام  المیكانیك الكالسیكي
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  2013الحرارة وخواص المادة في العام 
  2014فیزیاء اللیزر في العام 

  2015المیكانیك التحلیلي في العام 
  2017- 2016 عواماالالدوال المعقدة في 

  2012المیكانیك الكالسیكي للماجستیر في العام 
  2014 – 2013فیزیاء البالزما للماجستیر في االعوام 

  2015 – 2014میكانیك الكم للماجستیر في العام 
 لحد اآلن – 2016میكانیك الكم للدكتوراه في العام 

  جمیع مختبرات قسم الفیزیاء 
  

  االطاریح والرسائل التي اشرف علیھا:
النیترون  حصیلةدراسة نظریة لتصمیم ماكنة بؤرة البالزما وتحقیق العوامل المختلفة التي تؤثر على  - 1

  2015 – 2014للفترة (ماجستیر)  المنبعث
 – 2014(ماجستیر) للفترة دراسة المقطع العرضي لالندماج النووي من منظور المیكانیك الكمي  - 2

2015 
حسابات نظریة لحاصل ترذیذ المواد االحادیة الذرة ذات الصلة بجدار االندماج النووي بسبب قصفھا  - 3

 2015 – 2013(دكتوراه) للفترة من  باالیونات الخفیفة باستخدام برنامج تــرم
  

  التي شارك فیھا: العلمیة والندوات المؤتمرات 
 1993جامعة الرمادي في العام  –مؤتمر جمعیة الفیزیاء والریاضیات العراقیة  - 1
 2000في العام  الموصلجامعة  –مؤتمر جمعیة الفیزیاء والریاضیات العراقیة  - 2
 2016مؤتمر كلیة العلوم للبنات جامعة بغداد  - 3
 2017مؤتمر كلیة التربیة للعلوم الصرفة األول  - 4
 داخل الكلیة وخارجھا وركحضوشارك كمالعدید من الندوات العلمیة  - 5
 2015باحث في العام  –ورشة عمل  - 6

  
  :المشروعات البحثیة فى مجال التخصص

  منفردة بحوث 3وبحث مشترك  21
  

  كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر:
 لحد اآلن – 1990كتب شكر عدیدة من عمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفة في الفترة من  - 1
 جامعة بغداد كتاب شكر من رئیس  - 2
 جامعة بغداد  –شكر من عمید كلیة العلوم للبنات  ثالثة كتب - 3
 جامعة النھرین  –شكر من عمید كلیة العلوم  يكتاب - 4
  جامعة بغداد  –كتاب شكر من عمید كلیة العلوم  - 5

  اللغات التي یجدیھا:
 االنكلیزیة

  
  
  



  


