
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالسيره الذاتي

                         
  عالء عزيز عباس  :   ـم  ـــــــــاالســ

 1970-12-10 : تاريخ الميـالد 

 متزوج لحالة الزوجية :ا

 ثالثة   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة 

 موادفيزياء :     صــالتـخـص

 مدرس/   تدريسي :        ه  ــــــالوظيف

 دكتوراه      الدرجة العلمية :

 : جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة)ابن الهيثم(/قسم الفيزياء   عنوان العمل

    العمل   :    هاتف

   07808154030:    الهاتف النقال 

  azeezalaa70@gmail.com كتروني :البريد إالل 

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1993 الرتبية/ ابن اهليثم بغداد

 2000 اهليثمالرتبية/ ابن  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2012 الرتبية/ ابن اهليثم بغداد

    أخرى

mailto:azeezalaa70@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

 وحلد االن -1993 بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 1

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً :  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1994-1993 ميكانيك مختبر  الفيزياء 1

  2000-1994 و مناقشة رياضيات   ئيةمختبر كهربا الفيزياء 2

 2003-2000 ومادة الميكانيك    الذريةمختبر  الفيزياء 3

 2005-2003 مختبر كهربائية ومادة الكهربائية   الفيزياء 4

 2013-2012 مختبر الكهربائية  ومادة االلكترونيات    الفيزياء 5

 2014-2013 مختبر الميكانيك ومادة الذرية   الفيزياء 6

 2018-2016 مختبر الميكانيك ومادة الكهربائية   الفيزياء 7

 

 

 : أشرف عليهاالتي ( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 2000-1993 قسم الفيزياء/ كلية التربية / ابن الهيثم معاون فيزياوي 1

     2012- 2000 كلية التربية / ابن الهيثم/قسم الفيزياء مدرس مساعد 2

 ولحد االن  2012 كلية التربية/ ابن الهيثم/قسم الفيزياء تدريسي/ مدرس   3



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة  ــالسن عنوان  ال ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور( 

 لنانوتكنولوجي العراقية للجمعية  لالمؤتمر االول  1

 
 حضور  الجامعة التكنلوجية  2014

 حضور  كلية التربية /ابن الهيثم 2015 كيفية ملء استمارة تقييم االداء  2

 حضور  كلية التربية /ابن الهيثم 2015 الوقاية والحماية من االشعاع 3

 محاضر  جامعة بغداد  2015 جودة واعتماد المختبرات  4

 حضور  كلية التربية /ابن الهيثم 2016 اللحظات االولى لالنفجار العظيم 5

 حضور  التربية /ابن الهيثمكلية  2016 استمارة تقييم االداء  6

 محاضرة كلية التربية /ابن الهيثم GLP 2016توعية خاصة بممارسات المختبر الجيد   7

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  مسؤول جودة واعتمادية املختربات 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

 Ibn Al-Haitham ماء بلورة من امالح كبريتات السيزيوم الهيدروجينية  

Journal for Pure 

and Applied 

Science. 

2015 

2 

Study the effect of mixing the zirconium 

oxide ZrO2 powder ratios  

Journal of Kufa   2016 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1996 كلية التربية / ابن الهيثم /العميد  كتاب شكر وتقدير   1

 2017-2013 كلية التربية / ابن الهيثم /العميد  15كتب شكر وتقدير عدد   2

جامعة بغداد / مساعد رئيس الجامعة  3كتب شكر وتقدير عدد   3

 اااللجامعالجامعة الجامعة
2013-2015 

 2014-2013 بغداد / رئيس الجامعةجامعة  2كتب شكر وتقدير عدد   4

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
 

  

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

         العربية ✓

     االنكليزية ✓
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