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 أوالً : المؤهالت العلمية .  

 التاريخ  ة  ـــالكلي الجامعة  درجة العلميةال

 بكالوريوس

 

 1983-6-30 كلية التربية  قسم الفيزياء   جامعة بغداد  

 1989-10-16 قسم العلوم التطبيقية   الجامعة التكنولوجية   الماجستير

 الدكتوراه 

 

جامعة موسكو الحكومية  

 التربوية  

 21-6-2002 

    أخرى

    

 

 ورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى  -من الفترة   الجامعة  الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 لحد االن  1984 بغداد  كلية التربية ابن الهيثم   1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــسنال ادةـــــالم مـــالقس ت 

 1993-1992 صوت وحركة موجية  الفيزياء   1

 1993 الثرموداينمك  الفيزياء  2

 1997-1994 الثرموداينمك  الفيزياء  3

 2003-2002 فيزياء الكم  الفيزياء  4

 1995 الكهربائية   الفيزياء   5

 2019-2013 حرارة وخواص مادة   الفيزياء  6

 2014  وتكنولوجيا المواد ماجستير –الفيزياء  7

 الى -فترة من ال الجهة  الوظيفة  ت

 معاون فيزياوي  1
 كلية التربية ابن الهيثم   –جامعة بغداد  

1984-1991 

 1994-1991 كلية التربية ابن الهيثم  –جامعة بغداد   مدرس مساعد  2

 1991-1994 كلية التربية ابن الهيثم  –جامعة بغداد   مدرس   3

 لحد أالن  1999 كلية التربية ابن الهيثم  –جامعة بغداد   استاذ مساعد   4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2019- 2015 المطيافية   دكتوراه   -الفيزياء 8

 دكتوراه   -الفيزياء 9

 

 تكنولوجيا مواد ذكية  

 

2018 

10 

 تك

 2014 تكنولوجيا مواد  الفيزياء ماجستير 

 2013 تقنيات اجهزة   الفيزياء ماجستير  11

  تقنيات اجهزة   2004الفيزياء دكتوراه   12

 2005-2003 لي  ميكانيك تحلي الفيزياء   13

 2018-2016 اختياري   الفيزياء دكتوراه +ماجستير  14

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت 

دراسة خواص المواليت المحضر   1

 محلية   من مواد 

 

 

 محلية  

 2005-ماجستير  ماجستير   –الفيزياء 

العوامل الصوتية   دراسة 2

  والسلوكيات الديناميكية  للمواد 

 المتراكبة  

 2006-ماجستير  ماجستيرالفيزياء 

دراسة الخواص الميكانيكية   3

والديناميكية للمتراكبات الخرسانية  

 الهجينة  

 2007-ماجستير  ماجستيرالفيزياء 

دراسة االختبارات الميكانيكية   4

ستر  والسلوكيات لمادة راتنج البولي ا

 المدعم 

 2007-ماجستير  ماجستيرالفيزياء  

دراسة الخواص الميكانيكي   5

والحرارية لمواد متراكبة باستخدام  

 بعض ا 

 2008 ماجستيرالفيزياء 

تحضير ودراسة تاثير ظروف  6

التجوية على بعض الخواص  

 الميكانيكية وال

 2009 ماجستيرالفيزياء 

تحضير ودراسة بعض الخواص   7

 ة والسلوكيات الديناميكية  الفيزيائي 

 2009 ماجستيرالفيزياء 

 2009 ماجستيرالفيزياء  دراسة الخواص التركيبية والبصرية   8

دراسة تاثير  سلوكية التلبيد على   9

 العالقة   

 2012 ماجستيرالفيزياء 

 2015 تربية تكريت  ماجستير  الفيزياء  BSTتحضير مواد شبة موصلة   10

لوكية الرص  تحضير ودراسة س 11

 لمتراكبات الومي

 2015 ماجستيرالفيزياء 

دراسة الخواص الميكانيكية   12

 والسلوكيات الديناميكية  

 2015 ماجستيرالفيزياء 

دراسة مقارنة بين دروع مايكروية   13

 ونانوية لمتراكبات  

   2018 ماجستيرالفيزياء 



 

 

 

 

 

 

 

دراسة امكانية تثبيط التاكل المعدني  14

 في االنابيب  

 

 

 

 2018 ماجستيرالفيزياء  

15 The preparation and 

studying the structural and 

mechanical properties of 

high Tc (Cr-1212)  

superconductors    

 2006 دكتوراه  –الفيزياء 

تحضير ودراسة بعض الخصائص   16

الفيزياوية لمتراكبات االيبوكسي 

 الدقائقية الهجينة  

 2008 توراه دك-الفيزياء   

تصميم وتصنيع التراكيب النانوية   17

 Pcvdالمنماة بتقنية  

 2011 دكتوراه –الفيزياء 

18 Electrical properties & 

microstructure of ZnO-

based varistor ceramic 

doped with  rare earth  

 2015 دكتوراه –الفيزياء 

19 Preparation and studying 

the polymeric blends 

reinforced by particulate –

nano ZnO  powder and  

 2018 دكتوراه –الفيزياء 

20 Study the extent possibility 

for protection of mineral 

oil reservoirs  

 2018 دكتوراه  –الفيزياء 

تحضير مواد بوليمرية ودراسة مدى   21

اامكانيتها للحفاظ على الوثائق  

 تلف المهمة من ال

   2019 الفيزياء ماجستير  

دراسة مدى امكانية استخدام  22

مثبطات من مواد عضوية  

 والعضوية كطالءات تعمل 

 مازال بمرحلة العمل   الفيزياء دكتوراه   

23 Preparation of palastic 

wood composite and study 

its charectreizations  

 مازال بمرحلة العمل   دكتوراه –الفيزياء 

تحضير متراكبات بوليمرية مدعمة  24

 بمساحيق  سيراميكية احيائية . 

 مازال بمرحلة البحث   الفيزياء ماجستير  

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت 
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر  

 حضور(
ول لجمعية الفيزياء  الموتمر اال 1

 والرياضيات  
 بحث   االنبار  الحبانية   1992

المؤتمر العلمي الرابع الدولي االول   2

 لكلية التربية للعلوم الصرفة  كربالء  
 بحث   كربالء   2017

المؤتمر العلمي االول للنانو تكنولوجي   3

 والمواد المتقدمة  الجامعة التكنولوجيا  
 بحث  ا  التكنولوجي–بغداد    2009

4  
المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية   

 جامعة تكريت 
 بحث   صالح الدين تكريت   2010

5 
المؤتمر العلمي الثاني للنانو تكنولوجي  

 والمواد المتقدمة  وتطبيقاتها 
2011 

  الجامعة التكنولوجية 

 بغداد 
 بحث  

  الجامعة المستنصرية 2010 مؤتمر كلية التربية السابع عشر    6

 بغداد 
 بحث  

7 
 AIPمؤتمر بيروت الدولي  

conference proceeding  
 سكوبس   بحث   بيروت لبنان   2017

المؤتمر الدولي االول لكلية التربية   8

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم  
 سكوبس   بحثين  بغداد  2018

 سكوبس    ثالث بحوث  اليونان اثنا   TMREES 18 2018مؤتمر  9



 

 

 

 

 

 

 

 بحث  سكوبس  لبنان بيروت   TMREES 18 2018مؤتمر  10

 بحث  سكوبس   لبنان بيروت      TMREES 19 2019مؤتمر  11

 بحث  سكوبس  اثنا  –اليونان    TMREES 19 2019مؤتمر  12

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ة  عضو لجنة علمية في وزارة التربي عضو مجلس القسم  لسنين عديدة  

عضو اللجنة العلمية  في قسم الفيزياء لسنين 

 عديدة  

 عضو استشاري معتمد  في وزارة الصناعة  

 عضو لجنة استشارية بوزارة التربية   عضو لجنة دراسات عليا  

 التعبئة والتغليف  هيأةاستشاري معتمد في  عضو لجنة تطوير واستحداث مفردات  الميكانيك  

 

 

 

 

 .بحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم ثامنا: المشروعات ال 

No. Research Title 
Place of  

Publication 
Year 

1 

دراسة حالة تطور النفايات الصلبة المنزلية المتولدة  

عن االنشطة البشرية في مدينة بغداد وتوصيفها  

 نفايات يمكن استرجاعها  

مجلة الهندسة  

 والتكنولوجيا   

Vol.33 no.2 

2015 

2 
اعادة تدوير النفايات الصلبة المنزلية ومردوداتها 

 االقتصادية للبالد . 

مجلة اتحاد الجامعات  

 العربية   

Vol.21 no.1 

2015 

3 

دراسة خصائص متراكبات سليكات الصوديوم 

كحاجز وقائي يفصل بين بطانة ابراج التصفية  

 النفطية  

مجلة العلوم  

 والتكنولوجيا  
2017 

4 

دراسة االستجابة الوظيفية لمتراكبات نترات السليلوز  

وسليكات الصوديوم المدعمة بدقائق اوكسيد 

المغنيسيوم تجاه تثبيط  التاكل المعدني في االنابيب  

 المعدنية  

مجلة العلوم  

 والتكنولوجيا  

Vol. 8 no.2  

2017 



 

 

 

 

 

 

 
    

5 
تقيم طالءات متراكبات اوكسيد المغنيسيوم على تاكل  

 نات النفطية  الخزا

مجلة البحوث  

والدراسات النفطية  

no.18  

2018 

6 

تحضير ودراسة تاثيرات الطالءات المتراكبة في  

حماية انابيب النفط من خطر التاكل الناتج عن المياه  

 المصاحبة للمنتجات النفطية  

Journal of physics 

conf. IOP  
2018 

7 

المعدنية   التحقق من امكانية حماية الخزانات النفطية

من التاكل باستخدام متراكبات نانوية على شكل طالء  

 بطبقات . 

Journal of physics 

conf. IOP  
2018 

    

    

    

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

      عضو هيئة علمية بامر وزاري في وزارة التربية  ✓

     تربوية  )مجلة علمية محكمة (عضو هيئة استشارية بامر وزاري لمجلة دراسات  ✓

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة  الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت 

 2014 وزير التربية   كتاب شكر   1

 2015 وزير التربية   كتاب شكر   2

 2018 رئيس جامعة  بغداد  كتاب شكر   3

 2019 س جامعة  بغداد رئي كتاب شكر   4

 2019 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر   5

 2017 رئيس جامعة تكريت   كتاب شكر   6

 2015 مساعد رئيس جامعة بغداد   كتاب شكر   7



 

 

 

 

 

 

 

 2012 مساعد رئيس جامعة بغداد   كتاب شكر   8

 2018 مساعد رئيس جامعة  بغداد   كتاب شكر   9

10 
كتب شكر عديدة من عمداء كليات  

 لفة  مخت
  

11 
 كتب شكر عديدة من مدراء عامين 

 
  

   كتب شكر عديدة من مدراء دوائر  12

13    

    

    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت 
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 ات . ــثاني عشر :اللغ 

       االنكليزية        ✓

 الروسية    ✓

    العربية   ✓
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