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 .الراجحي حمدعبدالمحسن شهاب  ةعلي عي واللقب:االسم الربا (1

 .1956المسيب  –بابل  محل وتاريخ الوالدة: (2

 .زوجة شهيد الحالة الزوجية: (3

 الشهادات الحاصلة عليها: (4

 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم. 1979علوم فيزياء  بكالوريوس 

  /جامعة بغداد/كلية العلوم. 1986الموصالت  أشباهماجستير علوم فيزياء 

 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم. 1998في الفيزياء / الحالة الصلبة  دكتوراه 

 . 20/9/1979 تاريخ اول تعيين: (5

 االلقاب العلمية: (6

  1979فيزيائي معاون. 

  1986مدرس مساعد. 

  1989مدرس. 

  1997استاذ مساعد. 

  19/5/2009االستاذية. 

 المناصب االدارية: (7

 (2013-2010) معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا. 

 .معاون العميد للشؤون الطلبة وكالة 

 ( 2013-2010امين مجلس الكلية). 

 قسم الفيزياء.تدريسية في العنوان الوظيفي الحالي:  (8

منهثا منشثورف فثثي  (40)، بحث  فثثي مجثات اصتصاصثي الثثدقي  )300(المنشوورة يوي متووحت مح موة:  البحوو  (9

 (.Impact Factorمجالت عالمية رصينة ذات معامل تأثير )

 طالب دكتوراه.(18) طالب ماجستير، : (24) االشراف المنتز على الدراسات العليا (10

 

 كتب الش ر والتقدير: (11

  (.10وزير التعليم العالي والبح  العلمي عدد )من معالي 
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 ( 2من وكيل وزير التعليم العالي عدد.) 

 ( 30من رئيس الجامعة ومدير عام عدد.) 

 ( 100من عميد الكلية عدد.) 

  2011تم تكريمي بيوم العلم من قبل معالي وزير التعليم العالي والبح  العلمي سنة. 

 ئيس الجامعة  والسيد عميد الكليةريمي بيوم العلم من قبل السيد رتم تك. 

  2010حصولي على لقب االستاذ االوت في الكلية لعام. 

  .تم تكريمي في الكلية من النساء المتميزات لعدف مرات 

 

)مجثثاالت الموجثثات كتثثاب منهجثثي واحثثد مت صثثة فثثي مثثادف الكهرومغناطيسثثية  والموسثثوم  ال تووب المفلفووة: (12

 20مكتبثة للمرحلة الرابعة لكليثات التربيثة فثي عمثوم جامعثات العثرا . رقثم االيثدا  فثي ال الكهرومغناطيسية(

 .2008لسنة 

 

 النتاجات العلمية التي تصب يي خدمة المتتمع. (13

  الموسومة )جهاز قياس المنسوب 28/12/2013الصادرف في  3702 المرقمة حصولي على براءف االصترا 

 والمسيطر المايكروي(.الصطية ( الIRللسوائل باست دام متحسسات )

 .الصناعة والمعادن / شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية 

 يثة ال اصثة انجاز المهمة الموسومة )انتاج الطابو  الحامضي( وكان مطاب  للمواصفات الفيزيائيثة والكيميائ

 الكيمياوية.بتبطين المعدات في وزارف الصناعة والمعادن / شركة الفرات العامة للصناعات 

 عة بح  معالجة االحواض الكونكريتيثة لترسثيب المحلثوت الملحثي فثي مصثند الصثودا الكاويثة وزارف الصثنا

 والمعادن / شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية.

  تصميم وتصنيد متحسس بصثري مثن شثبة موصثلZnO  2للكشث  عثن الغثازاتNO  ،S2H  ،2H   والثيي

سثر  . وقثد احيثل مثن قبثل رئاسثة جامعثة بغثداد الثى مكتثب امانثةهيه الغثازات  يست دم في اجهزف الكش  عن

 وزارف الدفا .

  2تصميم وتصنيد متحسس بصري من شثبة موصثلSnO  2للكشث  عثن الغثازاتNO  ،S2H  ،2H   والثيي

 يست دم في اجهزف الكش  عن هيه الغازات .
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 .انتاج مكونات سيراميكية عازلة كهربائيا 

  عامةالمونة الحامضية والقاعديه ال اصة بدرز الطابو  الحامضي / شركة الفرات الانجاز مهمة تصنيد. 

 .تصنيد  العازت الحراري )الفوم( المست دم لتبطين االجهزف المنزلية 

 المهام الموكلة الي سابقا: (14

 بثر وم ت يةطيسثتدريس المراحل االولية لمادف الكهربائية والمغناطيسية للمراحل االولى والثانيثة والكهرومغنا

 كيلك االشراف على بحوث الت رج للمرحلة المنتهية. للمرحلة الرابعة وسائل االيضاح 

  التحثوالت واالشراف وتدريس طلبة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( في المواد  التالية: صثوا  المثواد

 منار.الطورية ، تقنيات االجهزف ، االغشية الرقيقة ، تقنيات الفراغ ، مواضيد الس

 .رئيس لجنة المقاصة العلمية في القسم 

 .تحدي  الموقد االلكتروني في الكلية 

 .القيام بمهام مقرر الدراسات العليا 

 .تأهيل قاعة الندوات والمؤتمرات 

 .تأهيل مكتبة الكلية 

 .تأهيل م تبر الضوء في الكلية 

 .تأهيل وحدف االنترنيت 

  تأهيل وافتتاح مركز الـIC3   وTOFIL . 

  المشاريد الريادية التي يقوم بها التدريسيين في الكلية ومتابعتهم.دعم 

 .عضو مجلس الكلية 

 .رئيس لجنة االرشاد التربوي 

 .لجان تحقي  / رئاسة الجامعة 

 .رئيس لجنة االشراف على احتفالية يوم الجامعة في كل سنة 

  ( 2011-2010زيثة للعثام الدراسثي )دليثل الكليثة بثاللغتين العربيثة واالنكلي تثألي رئيس لجنة االشثراف علثى

 (.2012-2011)و

 ( 2012-2011( و )2011-2010اقامة معرضين للكتاب في الكلية.) 
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 .عضو اللجان العلمية في القسم 

 .رئيس اللجنة المشرفة على الندوات والمؤتمرات في الكلية 

 .عضو لجنة التوعية البيئية وحماية البيئة 

 .اقامة معارض للزهور 

 انات الشعرية للتدريسيين.اقامة المهرج 

 .رئيس لجنة التحقي  في اداء الجودف للتدريسيين 

 عضو في الجنة العلمية للمؤتمر الدولي االوت والثاني في الكلية. 

 .عضو في لجنة االرشاد التربوي 

 .عضو في لجنة الترقيات المركزية في رئاسة الجامعة 

  سامراء.عضو اللجنة االستشارية في مجلة سامراء / جامعة 

  تكريت/ جامعة  تكريت للعلوم الصرفةعضو اللجنة االستشارية في مجلة. 

 ( لجنه لطلبة الدراسات العليا.300عضويه ورئاسة لجان مناقشة ما يقارب ) 

 ابل.رئاسة لجنه وزاريه للنظر في فتح دراسة الدكتوراه في قسم الفيزياء / كلية التربية / جامعة ب 

  كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم وكلية التربية /جامعة كربالء.تراسي لجان في موتمر 

 الكليةفي  علمية الفرعية عضو في لجنة الترقيات ال. 

 )المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية )االردن، لبنان ، واليونان 

  حد.الى ايطاليا في مشرو  تدريب المالكات التدريسية ولمده شهر وا 2012ايفاد سنة 

 المهام الموكلة حاليا: (15

 .عضو مجلس القسم 

 .عضو لجنة وزارية في تقييم المشاريد الريادية للتدريسيين في الوزارف 

 لجنة تطوير المناهج( وزارف التعليم العالي والبح  العلمي. عضو لجنة وزارية( 

 .عضو في لجنة االمن والسالمه 

 رئاسة لجان االمتحان التنافسي والشامل واالستالت. 

 



 

(5 of 5 ) 
 

 تأهيل مختبري الدراسات العليا هما: (16

 تم تاهيله بجهد ش صي بكافة مقتنياته.م تبر المواد ، 

 .م تبر االغشية الرقيقة ونبائط اشباه الموصالت 

 ورقم الموبايل: :البريد االل تروني (17

alia.a.s@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq : 07802440563 

 متويرة يي حال الطلب. وثائقجميع ال مححظة:

 

 

 د. علية عبدالمحسن شهابأ.             

 تدريسية يي قسم الفيزياء

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرية / ابن الهيثم
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