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 .أّالً : الوؤُالت العلوية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ذبؽالوريوس

ذ

 3991 كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ابن اهليثم بغداد

 1999 كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ابن اهليثم بغدادذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 2007 ثمكلية الرتبية للعلوم الصرفة/ابن اهلي بغداد

 / / /ذأخرى

 ثاًياً : الحذسج الْظيفي . 

 ذسيس الجاهعي .ثالثاً : الح 

 انً -يٍ انفتشح   انجبيؼخ )انًؼهذ / انكهُخ(  انجهخ د

/لغى ُثى/اثٍ انهنهؼهىو انصشفخ كهُخ انتشثُخ 1

 انفُضَبء
 جبيؼخ ثغذاد

3991-3999 

 

/لغى ُثى/اثٍ انهنهؼهىو انصشفخ كهُخ انتشثُخ 2

 انفُضَبء
 جبيؼخ ثغذاد

3999-1003 

 

 1009-1003 نًىصمجبيؼخ ا لغى انفُضَبء/انؼهىوكهُخ  3

/لغى ُثى/اثٍ انهنهؼهىو انصشفخ كهُخ انتشثُخ 4

 انفُضَبء
 1031-1009 جبيؼخ ثغذاد

/لغى ُثى/اثٍ انهنهؼهىو انصشفخ كهُخ انتشثُخ 5

 انفُضَبء
 1031 جبيؼخ ثغذاد

 انً –انفتشح يٍ  انجهخ انىظُفخ د

 يؼبوٌ فُضَبوٌ 3
 /لغى انفُضَبء كهُخ انتشثُخ/اثٍ انهُثىجبيؼخ ثغذاد / 

3991-3999 

 1003-3999 /لغى انفُضَبء كهُخ انتشثُخ/اثٍ انهُثىجبيؼخ ثغذاد /  يذسط يغبػذ 1

 1002-1003 فُضَبءجبيؼخ انًىصم/ كهُخ انؼهىو/ لغى ان يذسط يغبػذ 1

 1009-1002 جبيؼخ انًىصم/ كهُخ انؼهىو/ لغى انفُضَبء يذسط 1

 1031-1009 /لغى انفُضَبء كهُخ انتشثُخ/اثٍ انهُثىجبيؼخ ثغذاد /  يذسط 5

 1031 /لغى انفُضَبء كهُخ انتشثُخ/اثٍ انهُثىجبيؼخ ثغذاد /  اعتبر يغبػذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : الوقشسات الذساسية الحٔ قوث بحذسيسِا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 3992 -3991 فُضَبء ػبيخ )ػًهٍ( انفُضَبء 1

 ثصشَبد )ػًهٍ( انفُضَبء 2

 

3999-1003 

 
3 

 فُضَبء َىوَخ )ػًهٍ( انفُضَبء
1003-1001 ,1031-

1035 

 1002 فُضَبء ػبيخ كًُُبءان 4

 أختُبسٌ/ثالصيب ويفبػالد انفُضَبء 5

 
1002 

 أختُبسٌ/ثالصيب ويفبػالد انفُضَبء 6

 
1009 - 1031 

 1031-1031 َبء رسَخ )ػًهٍ(فُض انفُضَبء 7

 1036-1031 انفُضَبء انزسَخ )َظشٌ( انفُضَبء 8

 فُضَبء َىوَخ )ػًهٍ( انفُضَبء 9

 
1036-1032 

 1032 )َظشٌ( ُىوَخانفُضَبء ان انفُضَبء 10

 :الحي أششف عليِا( الشسائل  ،االطاسيح  )خاهساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

الزوجية -سة التشوه للنوى الزوجيةدرا 1

(Pb, Xe, Kr, Ca) 

 1036 انفُضَبء

شكل النشاط االشعاعي على دراسة تاثري  2

زوجية ملتسلسليت  -ى الزوجيةالنو

 اليورانيوم والثوريوم

      

 2018 انفُضَبء

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الحي شاسك فيِا.العلوية ّالٌذّات الوؤجوشات سادساً:  

 ُاقادهكاى أًع ةــالسٌ عٌْاىال ت
 ًْع الوشاسكة 

) بحث / بْسحش 

 ثذج.)يشبسن( انؼشاق/ثغذاد 3999 انًؤتًش األول نجذىث انفُضَبء وانًىاد 1 حضْس(

2 
انًؤتًش انؼبنًٍ االول نتمبَبد االعتشؼبس ػٍ 

 ثؼذ ويؼبنجخ انصىس انشلًُخ
1031 

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

 /كهُخ انؼهىوثغذاد
 دضىس

 1031 نهفُضَبء وانهُذعخانًؤتًش انذونٍ االول  3
انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

 ثغذاد/كهُخ انؼهىو
 دضىس

4 
وسشخ ػًم ثؼُىاٌ) االعتشؼبس ػٍ ثؼذ فٍ 

 (خذيخ انًجتًغ
1035 

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

ثغذاد/كهُخ انتشثُخ نهؼهىو 

 اثٍ انهُثى–انصشفخ 

 يذبضش

5 
دك انذصىل ػهً وسشخ ػًم ثؼُىاٌ)

 (ضاهخانًؼهىيخ وتؼضَض لُى انُ
1035 

يُظًخ ثغذاد انؼشاق/ ثغذاد / 

 االَغبَُخ
 يذبضش

 1035 ( انفغبد االداسٌثؼُىاٌ ) تذسَجُخوسشخ  6
يُظًخ ثغذاد انؼشاق/ ثغذاد / 

 االَغبَُخ
 يذبضش

7 
انجبيؼخ وانًجتًغ وسشخ ػًم ثؼُىاٌ ) 

 (وانُبد تغىَك انُتبجبد انؼهًُخ
1035 

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

شؼجخ تغىَك انُتبجبد  ثغذاد/

 انؼهًُخ/جبيؼخ ثغذاد

 

 )دضىس/تششُخ(

8 

دغبة انجشع وسشخ ػًم ثؼُىاٌ ) 

 ( االشؼبػُخ

 

 

1036 

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

ثغذاد/كهُخ انتشثُخ نهؼهىو 

 اثٍ انهُثى–انصشفخ 

 يذبضش

 1032 دوسح تذسَجُخ ثؼُىاٌ )انكىاشف انُىوَخ( 9

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

خ انتشثُخ نهؼهىو ثغذاد/كهُ

 اثٍ انهُثى–انصشفخ 

 يذبضش

 1032 1032يؤتًش اثٍ انهُثى انؼهًٍ انذونٍ االول  10

انؼشاق/ ثغذاد / جبيؼخ 

ثغذاد/كهُخ انتشثُخ نهؼهىو 

 اثٍ انهُثى–انصشفخ 

 دضىس

11 TMREES Conference Series  1032 

University of west  

Attica- Athens- 

Greece 

 يشبسن ثجذثٍُ

 .ذذاالخشٓسابعا : األًشطة العلوية  

 خاسج الكلية داخل الكلية

َشش يمبنخ فٍ جشَذح انصجبح ثؼُىاٌ "الثذ يٍ  -3

اَجبد دهىل فبػهخ نتذذَبد انجُئخ ويشكالتهب" ثتبسَخ 

32/3/1031 . 

 

ػضىنجُخ اعتالل انجذىث نؼذد يٍ انتشلُبد  -1

  د انؼهًُخ .ػضىنجُخ تمصٍ انجذىث نؼذد يٍ انتشلُب -1 انؼهًُخ .

  ػضىنجُخ اعتالل انجذىث نؼذد يٍ انتشلُبد انؼهًُخ . -1



 

 

 

 

 

 

 

ػضىنجُخ اعتالل االطبسَخ نؼذد يٍ طهجخ انذساعبد  -1

 انؼهُب .
 

ػضىنجُخ يُبلشخ االطبسَخ نطهجخ انذساعبد  -5

 ( وانذكتىساِانؼهُب )يبجغتُش
 

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمتؿ ذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجمل 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

لُبط تشاكُض انؼُبصش انًؼذَُخ وَغجخ 

فٍ ًَبرج يٍ   Ca/Pانكبنغُىو نهفغفىس 

 ػظبو انذواجٍ

يجهخ اثٍ انهُثى نهؼهىو 

 انصشفخ وانتطجُمُخ
3999 

 تصًُى يششذبد سلًُخ نتذهُم اشبسح تخطُظ انذيبؽ 2
يذَُخ انؼهى  يجهخ

 انجبيؼخ
1031 

3 

 

 Theoretical Calculation of The Binding 

And Excitation Energies For (
 58

Ni30) 

Using Shell Model And Perturbation 

Theory 

يجهخ اثٍ انهُثى نهؼهىو 

 انصشفخ وانتطجُمُخ
1031 

4 

Derivation of Mathematical Equations to 

Calculate the Geographical Coordinates of 

Unknown Position Situated at a Distance from 

the Observer Position by Using GPS Data 

يجهخ اثٍ انهُثى نهؼهىو 

 انصشفخ وانتطجُمُخ
1031 

5 
Neutron Yield For (

70
Zn) By 

Bombarding Of Alpha Particle 
 1031 دَبنً/جبيؼخ  كهُخ انؼهىو 

6 
نًُبرج  2-لُبط انفؼبنُخ االشؼبػُخ نُظُش انجشَهُىو 

 يٍ تشثخ يذَُخ ثغذاد ثبعتؼًبل يطُبفُخ اشؼخ كبيب.

يجهخ اثٍ انهُثى نهؼهىو 

 انصشفخ وانتطجُمُخ
1031 

7 
|M(E2)|دغبة لىي االَتمبل 

2
وادتًبنُخ االَتمبل  

B(E2)  38نُىيSr 58وCe 

 -يجهخ كهُخ انتشثُخ

 )انجبيؼخ انًغتُصشَخ(
1035 

8 

Study The Deformation Parameters (β2, 

δ) For Even-Even 

Nuclei (A=38-48 & A=74-92) 

 -يجهخ كهُخ انتشثُخ

 )انجبيؼخ انًغتُصشَخ(
1036 

9 

  Determination of the shape for (54Xe 

and 82pb) nuclei from deformation 

parameters ((β2, δ 

 1036 انًجهخ انؼشالُخ نهؼهىو



 

 

 

 

 

 

 

10 

Radioactivity effect on the shape of 

even-even nuclei for uranium and 

thorium series 

Results in Physics 2018 

11 

The relationship of Nuclear Decay 

Methods (alpha and beta) Particles with 

the Nuclear Deformation for Nuclei 

inUranium-238 and Thorium -232 

Series 

 

Energy Procedia 2018 

12 

Quadrupole Moment & Deformation 

Parameter for Even-Even 38Sr (A=76-

102) Nuclide 

 

Energy Procedia 2018 

 .اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضويةذذ:تادعا 

 ػضى جًؼُخ انهُضس انؼشالُخ انهُئخ انؼبيخ    

 وذذفاداتذالتؼدير.ذاجلوائزذكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالتؼديرذكتابذالشؽرذأوذت

 تبة شكش وتمذَشك 1
وصاسح انتؼهُى انؼبنٍ وانجذج 

انؼهًٍ جبيؼخ ثغذاد /يشكض تطىَش     

طشائك انتذسَظ وانتذسَت 

 انجبيؼٍ

1000 

 1031 وصَش انتؼهُى انؼبنٍ وانجذج انؼهًٍ كتبة شكش وتمذَش 2

 كتبة شكش وتمذَش 3
يٍ ػًبدح كهُخ انتشثُخ نهؼهىو 

 اثٍ انهُثى–انصشفخ 

1031 ,1031  ,

1031 ,1035(1 ,)

1036,1032,1032 

 شهبدح تمذَشَخ 4
يُظًخ ثغذاد االَغبَُخ نهًشبسكخ 

 فٍ وسشخ تذسَجُخ
103571032 

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  الَىجذ 1

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 



 

 

 

 

 

 

 

 انؼشثُخ         

 االَكهُضَخ    

 


