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 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2003,  2002 فيزياء عام الرياضيات 1
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  الفيزياء   النوويةاملتقدمة/دكتوراه الفيزياء 5

  تفاعل االشعاع مع املادة/دكتوراه الفيزياء  6

  والفضاء/ماجستريفيزياء اجلو  الفيزياء 7

  فيزياء اشعاعية/دكتوراه الفيزياء 8

 الفيزياء النووية املتقدمة/ماجستري الفيزياء 9

 

 

  فيزياء النيوترون /ماجستري الفيزياء 10

  فيزياء نووية متقدمة /دكتوراه الفيزياء 11

  ذرية / املرحلة الثالثة الفيزياء 12

  االوىل/كهربائيةاملرحلة  الفيزياء 

  املرحلة االوىل/ميكانيك كالسيكي الفيزياء 

  موضوع خاص/دكتوراه الفيزياء 

  سيمينار/دكتوراه الفيزياء 

  سيمينار/ماجستري الفيزياء 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 تعيني معامالت التوزيع الزاوي بطريقة الرسم البياني و تعيني نسب اخللط ألشعة كاما من التفاعالت  1

(n,n- 

 2005 ماجستري

 2008 ماجستري تفاعالت اجلسيمات املشحونة ألنتاج النظائر املشحونة لالغراض الطبية 2

 2011 دكتوراه صيلة لوحدات الزمناالنشطاريف املفاعالت النووية  و حساب احلحساب و تقييم املقاطع العرضية لنواتج  3

 انتاج النظائر املشعة املستخدمة الغراض التشخيص واغراض العالج 4

 

 2014 دكتوراه

 2013 ماجستري فقدان طاقة الربوتونات يف االنسجة البشرية باستخدام مناذج حماكاة 5

 hhhhالللحساب تراكيز النوى املشعة يف منطقة التويثة باستخدام كواشف االثر  6

 

 

 crالنووي 

 2016 دكتوراه

 2017 ماجستري حساب املدى والطاقة املفقودة للربوتونات املتفاعلة مع االنسجة البشرية 7

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) حبث / بوسرت حضور(

 الرياضياتو املؤمتر العلمي الرابع عشر للجمعية العراقية للفيزياء 1

  

 

 حبث بغداد 2002

 حبث االردن 2005 املؤمتؤ اخلامس ألستخدام التقنيات النووية يف الدراسات البيئية 2

 ورشة عمل بغداد 2010 املصادر املشعةورشة عمل حول كيفية التعامل مع  3
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 حبث بغداد 2017 مؤمتر كلية الرتبية للعلوم الصرفة ابن اهليثم  5

 رئيس جلسة بغداد 2016 مؤمتر كلية العلوم للبنات 6
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