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  النال لج ل يد  ن د.دمحم:   ـم ـــــــــاالســ

 82/2/5791: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3 ند األوالد  :ــاـــ

  مسلم :   النيـــــــــــانة

 فيزياء/مواد:     صــالتـخـص

   تنريسج:     ه ــــــالوظيف

    ذ مسااناستا  النرجة العلمية :

    :قسم الفيزياء/كلية التر يه للعلوم الصرفه ا ن الهيثم/جامعة  غنادا وا  العمد

  89933113772:      الهاتف ال قال

  mohammed.a.t@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كترونج :اللرين إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

  كالوريوس

 

 9111 كلية التر يه للعلوم الصرفه ا ن الهيثم بغداد

 



 1009 كلية التر يه للعلوم الصرفه ا ن الهيثم بغداد الماجستير

 هالنكتورا

 

 1002 كلية التر يه للعلوم الصرفه ا ن الهيثم بغداد

 نرج الوظيفج .لانياً : الت

 

 لالثاً : التنريس ال امعج .

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

1 
 جامعة  غناد  / قسم الفيزياءأ ن الهيثم –تر يةال

87/58/8881-  

6/1/8886  

2 
 جامعة كر الء العلوم/ قسم الفيزياء

6/1/8886 -

38/7/8889 

/ قسم أ ن الهيثم –للعلوم الصرفة تر ية ال 3

  الفيزياء
 الى اال    -38/7/8889 جامعة  غناد

   يانات:  را عا

 التفصيد ات و اللياناتالمعلوم ت

1 
ادددند المدددواد النراسدددية التدددج قدددام  تنريسدددها فدددج النراسدددات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

9 5 

 20 اند مشاريع التخرج لطللة الس ة الم تهية التج أشرف اليها 3

  دكتوراه ماجستير اند الرسائد و األطاريح التج أشرف اليها 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

9 
 أ ن الهيثم –تر يةكلية المعة  غناد / جا منرس مساان

24/12/2005 - 9 

/8/8886 

   أ ن الهيثم –تر يةكلية الجامعة  غناد/  منرس  1
 3/7/8855  -

9/8/8886  

- الى اال   أ ن الهيثم –للعلوم الصرفة تر ية كلية الجامعة  غناد /   استاذ مساان 3  3/7/8855  



4 3 4  

 

5 
 ناقشهااند الرسائد و األطاريح التج 

  دكتوراه ماجستير

20 10  

 

6 
 قيـّـمها المياو األطاريح التج اند الرسائد 

  دكتوراه ماجستير

10 6  

 

7 
 اند المؤتمرات التج شارك فيها داخد و خارج العراق

 خارج العراق داخد العراق

4 8 

2 
ادددددند الدددددورت و ال دددددنوات و الحلقدددددات التدددددج شدددددارك فيهدددددا 

 داخد و خارج العراق

 خارج العراق داخد العراق

 حضور  صفة    30 

  صفة محاضر      6

  

---------- 

7 
ادددند اللحدددوش الم شدددورة فدددج م دددالت و مدددؤتمرات داخدددد و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخد العراق

16 10 

 اند اللحوش التج قّومها الميا داخد و خارج العراق 58
 خارج العراق داخد العراق

11 --------- 

 اند ال وائز و الشهادات التقنيرية داخد و خارج العراق 58
 خارج العراق داخد العراق

7     

57 

 اند النورات التطويرية و التنريلية التج شارك فيها
 راقخارج الع داخد العراق

 اليوجن 15

 

 ننوات و ورت امد

 

 

      محاضر ( 5(   ) صفة حضور  15) 

                    محاضر(  1حضور (  ) (20         دورات تعليم مستمر

 نشاطات الصفية 
 )االشراف الى التطليق  ( 16

 

56 
ادددند ل دددا  االمتحدددا  الشدددامد و االمتحدددا  الت افسدددج للقلدددول 

 فج النراسات العليا

 االمتحا  الت افسج االمتحا  الشامد

2 9 

59 
ارج وزارة خدددو ادددند الل دددا  التدددج شدددارك  عضدددويتها داخدددد 

 التعليم العالج

 خارج التعليم العالج داخد التعليم العالج

38 3 



 اند كتب الشكر و التقنير 52
 وزير

رئيس 

 جامعة

امين 

 كلية
 آخرى

7     6    81 6 

 العقو اتاند  57
 وزير

رئيس 

 جامعة

امين 

 كلية
 آخرى

 اليوجن اليوجن اليوجن اليوجن

 

 

 

      ال شاطات العلمية اآلخرى : خامسا

 التفاصيد ا وا  ال شاط ت

 تكليف اداري 5

فة /ابن الهيثم رئيس قسم الفيزياء في كلية التربية للعلوم الصر -9

 . 9/1/1092 – 39/3/1093من 

في كلية التربية للعلوم الصرفة ن الطلبة ومعاون العميد لشؤ -1

 1/1/1092 – 1/2/1092 /ابن الهيثم من

 

 رئيس ل  ة امتحانية لقسم الفيزياء 8

 للنراسات االولية

 59/7/8853التاريخ  8877(  العند: 8853-8858ل  ة امتحانية للعام النراسج)  -1

 9/5/8857 التاريخ  96( العند:8857-8853ل  ة امتحانية للعام النراسج ) -8

 82/5/8851 التاريخ  783( العند:8851-8857ل  ة امتحانية للعام النراسج ) -3

 89/7/8888 التاريخ 3597( العند:8888-8857ل  ة امتحانية للعام النراسج ) -4

 اضو ل  ة امتحانية مركزية للكلية 3
  1/3/8851 تاريخ  722اند/ -5

 86/7/8852 تاريخ  8676اند/ -8

 م لس القسم رئيس 7
   2/7/8853 تاريخ  9363اند/ -5

 58/7/8857 تاريخ  7795اند/ -8

 للقسم  علميةال  ة للا رئيس 1

   2/7/8853 تاريخ  9368اند/ -5

 58/7/8857 تاريخ  7793اند/ -8

 ااضو 57/7/8857 تاريخ  1151اند/ -3

 اضو ل  ة النراسات العليا 6
 81/7/8852 تاريخ  1816اند/ -5

 51/7/8857 تاريخ  7115اند/ -8

  89/6/8853 تاريخ  3827اند/-5قلول ت افسج ل رئيس ل  ة امتحا   9



 86/2/8857 تاريخ  7586اند/ -8 الماجستير والنكتوراهطللة 

 اضوا لطللة النكتوراه 82/3/8856 تاريخ  986اند  -3

 اضوا لطللة الماجستير 82/3/8856 تاريخ  981اند/ -7

 58/7/8857 تاريخ   8778اند :د.ع/ -1

2 
اضو ل  ة امتحا  شامد لطللة 

 النكتوراه

 57/58/8859 تاريخ  3873اند د.ع./-5

 7/58/8851 تاريخ  735اند/  -8

 7/8851/ 83 تاريخ  8377اند:د.ع./ -3

 58/8852/ 35 تاريخ  1726اند:د.ع./ -7

7 
اضو ل  ة اشراف لالمتحا  

 الت افسج لقسم الحاسلات

 87/7/8859 تاريخ  7195اند/-5

 81/7/8859 تاريخ  8886اند/-8

58 
رئيس ل  ة امتحانية للنراسات 

 العليا
 2/8/8857 تاريخ  682اند/

 رئيس ل  ة انضلاط الطللة للكلية 55
   82/55/8856 تاريخ  1936اند/ -5

 59/58/8859 تاريخ  1571اند/ -8

58 
اضو ل  ة جائزة جامعة  غناد 

 اع العلمجنلال 
 57/7/8853 تاريخ  5722اند/

 83/58/8852 تاريخ  9579اند/ - اضو ل  ة االرشاد التر وي 53

 اضو ل  ة اختلار صالحية التنريس 57

 86/58/8852 تاريخ  1362ت.م/  اند -5

 57/1/8888 تاريخ  5371اند  ت.م/ -8

 85/7/8888 تاريخ   7357اند ت.م/ -3

 53/55/8859تارخ/ 1283اند / -5 اضو ل  ة حفد التخرج الطللة 51

 88/58/8859 تاريخ  1827اند/ رئيس ل  ة تقسيط اجور الطللة 56

 57/8/8888 تاريخ  851اند/م/ع/ك/ اضو ل  ة تحنين لقب المج 59

 1/55/8859 تاريخ  3969اند ت.ص./ اضو ل  ة ترحيد الطللة 52

 6/6/8852 تاريخ  3778اند/ رئيس ل  ة تنقيق وليقة تخرج 57

 اضو فج ل ا  استالل وتقصج 88

 53/7/8851 تاريخ  1711ل  ة استالل مركزية للقسم اند/-

 89/58/8851تاريخ      198العند/ ،رسالة ماجستيراستالل - -

 9/5/8888تاريخ     58العند/  ، اطروحة دكتوراهاستالل -

 8857/ 52/6تاريخ    355العند/ ، الة ماجستيراستالل رس-

 89/1/8858اند/ ال  تاريخ ، تقصج اللحوش-

 8857/ 58/6تاريخ    827العند/ ،استالل رسالة ماجستير-

  3/9/8857تاريخ/  اند/ ال ،استالل وتقصج ا حاش ترقية-

  89/3/8857 تاريخ    577اند/،استالل اطروحة دكتوراه-

 6/7/8888اند/ ال    تاريخ  ، ترقية استالل وتقصج ا حاش-

  57/7/8888 تاريخ  382اند/، استالل رسالة ماجستير-

 89/7/8859 تاريخ/ 7661اند / تحنين الم اهج للكليةاضو ل  ة  85

  8852/ 3/58تاريخ     1866العند / اضو ل  ة استقلال الطللة 88



 59/2/8857تاريخ     3779/ العند  جرد االجهزة العلمية للكليةاضو ل  ة  83

87 
رئيس ل  ة قلول الطللة فج النراسة 

 الصلاحية والمسائية فج الكلية

  81/58/8856 تاريخ  1863اند  -5

 81/58/8856 تاريخ  1867اند   -8

 7/58/8859 تاريخ  3366اند  -3

 اشراف الى امد تطواج طال ج 81
 6/1/8857 تاريخ  3881اند/

 

 51/55/8856 تاريخ  1115اند/ ل تائجرئيس ل  ة تنقيق ا 86

89 
االقسام  اجتماع  رئيس ل  ة

 المت اضرة
 1/7/8858 تاريخ  5119اند 

 57/7/8857 تاريخ  8878اند  المحاضرات اضو ل  ة وضع ضوا ط القاء 82

87 
 اضو ل  ة لتتطا ق الخلفية العلمية

 للملتعثين
 38/7/8853 تاريخ  8822اند/

38 
الخلفية العلمية  اضو ل  ة مطا قة

 للمتقنمين للنراسات العليا
 6/1/8857 تاريخ  838اند/

 9/58/8856 تاريخ  1716اند/ اضو ل  ة جرد الص نوق الصلاحج 35

 88/7/8857 تاريخ  8883اند/ رئيس ل  ة مدء التقرير الذاتج 38

 2/7/8857 تاريخ  5737اند/ فتح قسم الليئة دراسة اضو ل  ة 33

 38/6/8853 تاريخ  3338اند/ الية التعاو  اضو ل  ة 37

 8/6/8856 تاريخ  53977اند/ رئيس ل  ة جامعية تحقيقية 31

 اضو ل  ة وزارية لوزارة التر ية 36
  81/7/8855 تاريخ  68379اند/ -5

 88/2/8855 تاريخ  13178اند/ -8

 35/1/8855 تاريخ  787اند/ -3

39 
اضو ل  ة متا عة طالب االقسام 

 خليةالنا

  88/5/8859 تاريخ  791اند / -5

 88/1/8856 تاريخ  8618اند/ -8

 58/55/8859 تاريخ  1965اند/ رئيس ل  ة متا عة الزي الموحن 32

 محاضر فج دورة تنريلية 37

 58/55/8857 تاريخ  1795ت.م/اند/ -5

  86/58/8852 تاريخ  1399ت.م/ اند/ -8

  7/5/8857 تاريخ  575ت.م/ اند/ -3

 88/58/8851 تاريخ  3579ت.ع/اند/ -7

 53/3/8852 تاريخ  58اند/ -1

 38/5/8852 تاريخ   9اند/ -6

 تقييم  حوش 78

  58/7/8859  تاريخ 385اند /  -5

 81/58/8856  تاريخ  963ف/ اند/  -8

 7/5/8859  تاريخ   998ف/ اند/  -3

 1/5/8857  تاريخ   3518اند/ -7

 58/5/8857  تاريخ  87ت ع/ند/ اار ع  حوش لترقية المية / -1

 2012 /2/4  تاريخ 89ت ع/اند/  حثين لترقية المية / -6

 تقييم رسالة ماجستير 75
 8857/ 58/8  تاريخ  382ج ع س اند/ -5

 8851/ 87/3  تاريخ  5558ج ع س اند/ -8

 56/8/8856فج  577اند/  -3



 56/3/8859  تاريخ   736اند/  -7

 89/9/8859فج  779اند/  -1

 89/8/8852فج  87اند/  -6

 9/58/8857فج  5719اند/  -9

 8852/ 57/8فج  798ج ع س/ق/ اند/  -2

 تقييم اطروحة دكتوراه 78

 59/3/8857  تاريخ   336اند/  -5

  51/58/8851  تاريخ   5171اند/   -8

 53/3/8856فج  353اند/  -3

 82/3/8856فج  386اند/ -7

 38/6/8888فج  725 -1

 المج كا س 73
  8852/ 81/7فج  5885ج ع س/ق/  -5

 8856/ 58/1فج  5813 ج ع س/ق/   -8

 58/1/8855 تاريخ  5266اند/ XRDاضو ل  ة استالم  44

 9/6/8852 تاريخ  3763اند/ تحنين الطللة المؤجلين ل  ة رئيس 45

 اضو ل  ة م اقشة طالب ماجستير 76

  51/1/8857 تاريخ  3376د.ع/ -5

  83/9/8857 تاريخ  7578د.ع/ -8

  85/58/8852 تاريخ  5821اند/ -3

  57/3/8857 تاريخ  777اند/ -7

  83/55/8856 تاريخ  5378اند/ -1

  85/58/8857 تاريخ  5836اند/ -6

  38/55/8857 تاريخ  8837اند/ع ت/ -9

  56/3/8851 تاريخ  618اند:د.ع/ -2

  53/3/8856 تاريخ  358اند/ -7

  2/9/8857  تاريخ 918اند/ -58

  51/1/8857 تاريخ  165اند/ -55

  86/58/8851 تاريخ  2886اند/ -58

  81/55/8851 تاريخ  8788اند:ع ت / -53

  57/8/8856 تاريخ  317اند:د.ع/ -57

  59/3/8857 تاريخ  753اند/ -51

  57/55/8859 تاريخ  5112اند/  -56

  38/58/8857 تاريخ  3138اند:د.ع/ -59

  88/8/8851 تاريخ  787اند:د.ع/ -52

 87/9/8857 تاريخ  7857اند:د.ع/  -57

 85/7/8888 تاريخ  7389اند:د.ع/  -88

 اضو ل  ة م اقشة طالب دكتوراه 79

  35/2/8851 تاريخ  8879اند:د.ع/  -5

  56/3/8851 تاريخ  618اند:د.ع/ -8

  58/5/8856 تاريخ  25اند:د.ع/ -3

  88/6/8856 تاريخ  5631اند:د.ع/ -7

  57/2/8857 تاريخ  5821اند:د.ع/ -1

  58/8/8857 تاريخ  527اند/ -6

  2/6/8851 تاريخ  765اند/ -9

  57/5/8851 تاريخ  556اند:د.ع/ -2

 35/2/8888 تاريخ  3153اند:د.ع/ -7

 


