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 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 عدي طارق صبحي احمد البياتي:   ـم ـــــــــاالســ

 1981/  10/  19: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 اثنان فقط دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 فيزياء / نووية وبيئية:     صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس دكتور      لدرجة العلمية :ا

 : جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة   عنوان العمل

  اليوجد العمل   :     هاتف

 07702623512:       الهاتف النقال

 Uday.t.s@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 / علوم الفيزياء 2004 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم جامعة بغداد

 / الفيزياء النووية 2011 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 
 / الفيزياء النووية والبيئية 2017 الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  جامعة بغداد

    أخرى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االن لحد – 2006 جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة .  1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 مختبر الفيزياء النووية الفيزياء 1

 2018 الحرارة وخواص المادة الفيزياء 2

3    

4    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة . م.فيزياوي 1

 

2006 - 2011 

 2017 – 2011 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة . مدرس مساعد 2

 لحد االن – 2017 بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة . جامعة مدرس 3

4    

5    

6    
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرساللا األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
مؤتمر الفيزياء التخصصي األول لكلية 

 / جامعة بابل التربية / ابن حيان
 مشارك ببحث بابل 2010

2 
لندوة العلمية الموسومة بـ ))المصادر المشعة ا

 والوقاية من االشعاع ((
2011 

قاعة المرحوم األستاذ سالم 

عبد الحميد في كلية التربية 

 للعلوم الصرفة ابن الهيثم .

 محاضر

3 
المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية/جامعة 

 تكريت
 مشارك ببحث تكريت 2012

4 
شر لالستخدامات المؤتمر العربي الحادي ع

 السلمية للطاقة الذرية
 مشارك ببحث الخرطوم , جمهورية السودان 2012

5 
المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم/جامعة 

 كربالء
 مشارك ببحث كربالء 2013

6 

المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية 

المستدامة في مركز بحوث البيئة الجامعة 

 التكنولوجية

 مشارك ببحث التكنولوجية / بغدادالجامعة  2017

 2017 مؤتمر ابن الهيثم العلمي الدولي األول 7
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 حضور

8 

المؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون 

)اسهام الثقافة الشعبية في بناء الهوية الوطنية 

 العراقية (

2018 

مركز التنمية للدراسات 

بورد األلماني والتدريب وال

 للتدريب واالستشارات/ بغداد

 حضور

9 
المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الصرفة / 

 جامعة القادسية
 مشارك ببحث القادسية 2019
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10 
المؤتمر الدولي حول تقنيات ومواد الطاقة 

 المتجددة والبيئة واالستدامة
 مشارك ببحث بيروت / لبنان 2019

11 

في مختبر الفيزياء   ليندورة تدريبية للعام

النووية  حول استعمال االجهزة الحديثة 

 المختبرية

2018 

كلية التربية للعلوم الصرفة 

ابن الهيثم / مختبر الفيزياء 

 النووية

 محاضر

12 
دورة تدريبية بعنوان استعمال جهاز 

Inspector - 1000 
2019 

كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 محاضر

 

 . االخرى األنشطة العلمية  سابعا : 

 خارج الكلية داخل الكلية

مقرر الدورة التدريبية االولى  بعنوان السالمة واالمن 

 CBRNالكيميائي والبايولوجي واالشعاعي والنووي 

 لطلبة الدراسات العليا )ماجستير + دكتوراه(

عمل دراسة علمية حول التلوث الصناعي بالتعاون مع 

عة السيارات والمعدات / مصنع الشركة العامة لصنا

 2البطاريات / بابل 

مقرر الدورة التدريبية الثانية  بعنوان السالمة واالمن 

 CBRNالكيميائي والبايولوجي واالشعاعي والنووي 

 لطلبة الدراسات العليا )ماجستير + دكتوراه(

 

عضو لجنة ترميز المقررات الدراسية )االولية 

 الفيزياءوالعليا(في الكلية / قسم 
 

  عضو لجنة امتحانية في القسم لسنتين متتاليتين

عضو لجنة المسح االشعاعي في الكلية لمتابعة 

 المستويات االشعاعية
 

عضو لجنة السالمة واالمن الكيميائي والبايولوجي 

 في الكلية CBRNواالشعاعي والنووي 
 

 (GLPعضو لجنة اعتماد المختبرات التعليمية )

زة والمواد المختبرية وتدقيق السجالت وترميز االجه

 واالدامة الخاصة بالمختبرات في قسم الفيزياء
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 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 
نان حساب تراكيز اليورانيوم المنضب في نماذج االس

كاشف االثر النووي    الصناعية البديلة باستعمال

CR-39 

مجلة الكوفة للفيزياء/ جامعة الكوفة كلية 

 العلوم
2011 

2 

حساب تراكيز اليورانيوم المنضب في نماذج 

كاشف االثر النووي  باستعمال حشوات االسنان

CR-39 

المؤتمر العربي الحادي عشر لالستخدامات 

السلمية للطاقة الذرية,  جمهورية السودان , 

 الخرطوم

2012 

3 

أيجاد تركيز الرادون في المواد المستخدمة في بناء 

-CNالجدران وتغليف األرضيات باستخدام الكاشف 

85 

ابحاث المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية 

 / جامعة تكريت
2012 

4 
Study of shielding properties for 

different materials 

ATTI DELLA “FONDAZIONE 

GIORGIO RONCHI” 

(Journal) 

2013 

5 

قياس تراكيز اليورانيوم في عينات من عظام الدجاج 

واالسماك المحلي والمستورد بتقنية الكواشف الصلبة 

 (CN-85لالثر النووي )

 2013 مجلة جامعة كربالء

6 

Detection of Radiation Pollution with 

Depleted Uranium in some Iraqi Cattle 

with Cancer and their Field Soils 

International Journal of 

Advanced Research 
2013 

7 

حساب تراكيز اليورانيوم المنضب في نماذج 

رواسب نهر ديالى باستعمال كاشف االثر النووي 

CR-39 

للعلوم الصرفة ابن الهيثم /  كلية التربية

 جامعة بغداد
2013 

8 

Calculation of the Radionuclide 

Concentrations in Samples of 

Condiments by Using Gamma 

Spectroscopy System 

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / 

 جامعة بغداد
2014 

9 

قياس وتوصيف الملوثات اإلشعاعية الطبيعية 

الصناعية لرواسب حوض نهر ديالى باستعمال و

 مطيافية اشعة كاما

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / 

 جامعة بغداد
2014 
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10 

Measuring and Study the Uranium 

Concentration in Different Types of 

Powder Milk 

Advances in Physics Theories 

and Applications 
2015 

11 

Determination of Radionuclide’s 

Concentrations in Soil Around of Al-

Tuwaitha Nuclear Research Center in 

Iraq by Using Gamma Spectroscopy 

Analysis System 

Journal of Chemical, Biological 

and Physical Sciences 
2016 

12 

Measurement of Uranium 

Concentration in the Soil Samples by 

Using Solid State Nuclear Track 

Detectors (SSNTDs) 

International Journal of 

Scientific Research in Science 

and Technology 

2016 

13 

Preparation of Standard Source as a 

Petri Dish for Plant by Using 152Eu 

Element 

Advances in Physics Theories 

and Applications 
2016 

14 

Determination of Radon Concentrations 

in Soil around Al-Tuwaitha Site Using 

CR-39 Detector 

Engineering and Technology 

Journal /  University of 

Technology (UOT), Iraq 

2018 

15 

Measurement of uranium concentration 

in the water samples collected from the 

areas surrounding in Al-Tuwaitha 

nuclear site using the CR-39 detector 

Journal of Physics: Conference 

Series  (IOP) 
2019 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 ت

 ب الشكر أوكتا

الجائزة أو شهادة 

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2012 – 7 – 22 عميد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة كتاب شكر وتقدير 1

 2013 – 6 – 27 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير 2

 2013 – 9 – 18 م الصرفةعميد كلية التربية ابن الهيثم للعلو كتاب شكر وتقدير 3

 2013 – 9 – 22 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير 4

 2014 - 1 – 29 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 2014 – 2 – 24 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 6

 2014 – 3 – 23 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 7

 2015 – 4 – 21 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير 8

 2016 – 11 – 10 وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي كتاب شكر وتقدير 9

 2016 – 12 – 19 عميد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة كتاب شكر وتقدير 10

 2018 – 1 – 8 د كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفةعمي كتاب شكر وتقدير 11

 2018 – 6 – 26 عميد كلية التربية / الجامعة المستنصرية كتاب شكر وتقدير 12

 2019 – 1 – 2 عميد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 13

 2018 – 10 – 8 اءمدير مكتب رئيس الوزر كتاب شكر وتقدير 14

 2019 – 2 – 20 عميد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 15
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 شهادة تقديرية 16
جامعة بابل / كلية التربية ابن حيان / مؤتمر الفيزياء 

 التخصصي االول
2010 

 2011 ةالهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشع شهادة تقديرية 17

 2013 جامعة كربالء / المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم شهادة تقديرية 18

 شهادة تقديرية 19
مركز التطوير والتعليم المستمر/ دورة التأهيل التربوي / 

 جامعة بغداد
2013 

 شهادة تقديرية 20
مركز التطوير والتعليم المستمر/ دورة اللغة العربية / 

 جامعة بغداد
2013 

 شهادة تقديرية 21
الجامعة التكنولوجية / المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية 

 المستدامة
2017 

 2019 عميد كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / جامعة بغداد شهادة تقديرية 22

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 

 ات .ــغثاني عشر :الل 

          

     

 .CD                            *Note: - Make a copy on CDترفق نسخة الكترونية على **


