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 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006 ية للعلوم الصرفة أبن اهليثمالرتب بغداد

 2012 الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2018 الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم بغداد

    أخرى

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من ة  الفتر الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 

 حلد االن -2007 جامعة بغداد التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم كلية  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 معاون فيزياوي 1
 التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم جامعة بغداد/ 

2007-2012 

 2018-2012 التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم جامعة بغداد/  مدرس مساعد 2

 لحد االن -2018 التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم جامعة بغداد/  مدرس  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2007-2006 بصريات  الفيزياء 1

 2013-2012 ذرية الفيزياء 2

 2018-2014 نووية الفيزياء 3

 2019-2018 بصريات  الفيزياء 4

 2020-2019 ذرية الفيزياء  5

   الفيزياء  6

7    

8    

9   

 

 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة  ــالسن عنوان  ال ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور( 

1 
المؤتمر العلمي الحادي والعشرون في كلية  

 2015التربية الجامعة المستنصرية 
 بحث  الجامعة المستنصرية 2015

 2017  ثميابن اله ةيتربال ةيالمؤتمر الدولي لكل 2
كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم
 بحث 

 بحث  مصر 2017 المؤتمر العلمي الدولي الثاني -مؤسسة النبالء 3

 بحث  اليونان  2018 مؤتمر الدولي العالمي في اثينا   4

 بحث  جامعة القادسية 2019 جامعة القادسية  ةيالترب ةيالمؤتمر الدولي لكل 5

 بحث  اليونان  2019 الدولي العالمي في اثينا   مؤتمر 6

7     

8     

9     

10     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

Achievements About the hot plasma 

parameters for the D-D nuclear reaction in 

debse plasma focus device   

 2012 العراق 

2 
The study of a improve model for D-D nuclear 

fusion reaction cross section 
 2013 العراق 

3 
Study the Structure and Superconducting 

Properties of HgBa2Ca1.9In0.1Cu3O8+δ 

gamma Irradiation 

 2017 مصر

4 

The partial substitution of copper with  nickel 

oxide on the Structural and electrical 

properties of HgBa2 Ca2 Cu3xNix O 8+δ 

superconducting compound 

 2018 العراق 

5 

       Study and compare influence of the partial 

substitution of   copper  nickel on the physical 

properties of superconducting compounds 

 2018 العراق 

6 

Improvement the Superconducting properties 

of TlBa2 Ca2 Cu3xNix O 9-δ superconducting 

compound by partial substitution copper with 

nickel oxide on the 

 2019 اليونان 

7 

Synthesis and Study the Structural and 

Electrical and Mechanical Properties of High 

Temperature Superconductor 

Tl0.5Pb0.5Ba2Can-1Cun-xNixO2n+3-δ 

Substituted with Nickel Oxide for n=3 

 2019 العراق 

8 

The influence of partial substation of antimony 

& lanthanum oxides on electrical and 

structural properties for the superconductor 

compound Bi2-xSbxBa2Ca2-yLayCu3O  … 

 2019 اليونان 

9 
Influence of addition (Mn) on enhance 

efficiency of (CuInTe2) photovoltaic cell 
 2019 

10    



 

 

 

 

 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2013 جامعة بغداد شكر رئيس اجلامعة 1

 2013 للعلوم الصرفة أبن اهليثم كلية الرتبية شكر عميد الكلية 2

ت الحاسوب و الشهادة العراقية لمهارا 3

 تكنولوجيا المعلومات 
 2014 جامعة بغداد

 2014  كتاب شكر الوزير  4

 2016 كلية الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم كتاب شكر العميد  5

 2018 جامعة بغداد شكر رئيس اجلامعة 6

 2019 ة بغدادجامع شكر رئيس اجلامعة 7

 2019 كلية الرتبية للعلوم الصرفة أبن اهليثم شكر عميد الكلية 8

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

✓          

✓     

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