
   السيرة العلمية

 معلومات شخصية  -اوال:

   مي عبد الستار محمد نجيب مهدي العبيدي  -االسم الكامل واللقب: 

 1966-8-20بغداد /  -: التولد  

 متزوجة -الحالة االجتماعية :

 4 -عدد االوالد :

 عراقية  -:  الجنسية 

  -العنوان الكامل :

 الفيزياء -ابن الهيثم                         القسم : –لتربية للعلوم الصرفة كلية ا -الكلية : بغداد          -الجامعة : 

 

 -:الشهادات الحاصل عليها  -ثانيا :

 البكالوريوس:

 1988التاريخ          الفيزياء -القسم :     ابن الهيثم   –كلية التربية للعلوم الصرفة  -الكلية :  الجامعة/ بغداد   

 الماجستير: 

 1995الفيزياء         التاريخ  -ابن الهيثم      القسم : –كلية التربية للعلوم الصرفة  -بغداد     الكلية : /الجامعة

 الدكتوراه: 

 2006 الفيزياء         التاريخ  -ابن الهيثم      القسم : –كلية التربية للعلوم الصرفة  -الجامعة/ بغداد     الكلية :

   ءالفيزيا  -: االختصاص العام

 مواد  -االختصاص الدقيق :

 

 تاريخ الحصول على االلقاب العلمية: -: ثالثا

  1989-2-18 م.فيزياوي  -1

 1995-2-21 مدرس مساعد -2

 2001-6-19 مدرس -3

 2016-11 -3استاذ مساعد  -4

 )اربعة فقط((عدد الطلبة الذين أشرف عليهماالشراف على الدراسات العليا ) -:رابعا 

 اليوجد  -دبلوم عالي :  -1

 اربعه  -ستير :الماج -2

 ال يوجد   -الدكنوراه : -3

 النشاطات التي شارك فيها  -: خامسا

 العديد من المناقشات -: عددالمناقشات المشارك فيها -1

 المشاركة في العديد من المناقشات واالستالل  -: فيهاعدد اللجان العلمية المشارك  -2

من الندوات والمؤتمرات دالعدي      -: فيهاعدد المؤتمرات والندوات المشارك  -3   

  

 اليوجد  -المناصب االدارية : -: سادسا

    

         

 

          

 



 

 

 

 : االنشطة العلمية والمهنية
 عضوية اللجان   -1

 لجنة غيابات 

 لجنة ارشاد 

 لجنة استالل 

 لجنة تصنيف وطني

 لجنة اجتماعية

 لجان مناقشة

 لجان امتحانية

 بة المرحلة المسائية لجنة لتسديد اجور طل

 لجنة لتسديد اجور المباشرة للطلبة كافة

 

 للدراسة االولية /الكهرومغناطيسية / الكهربائية والمغناطيسية / االلكترونيات / مختبر تعليمي  /التدريس  -2

 / علم المواد / تقنيات اجهزة المواد / تقنيات الفراغ / طرائق تدريس الفيزياء )دراسات عليا( التدريس -3

 

 

 : كتب الشكر والتقدير 

 للمشاركة في المؤتمر االول لكليتنا  2017شكر وتقدير من رئيس الجامعه للنشر سكوبس / -

تاهيل مختبر االجهزة   - المختبر واعادة  العميد على تصليح وادامة اجهزة  السيد  شكر وتقدير من 

 قسم الفيزياء .  –ووسائل االيضاح في كليتنا 

 لجان االمتحانية لسنوات عديدة كتب شكر وتقدير للمشاركة في ال  -

 كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة  2عدد   -

 العديد من كتب الشكر من السيد العميد  -

 كتاب شكر من مساعد رئيس الجامعة  -

 

 النتاج العلمي

 1 -:  عددالبحوث المقبولة للنشر -اوال:

  

                        13 -عدد البحوث المنشورة : -ثانيا:

 

 

 اليوجد -د الكتب العلمية المؤلفة والمترجمة :عد -ثالثا :

 

 

 اليوجد  -براءة االختراع : -رابعا :

 العديد من االعمال التطوعية لخدمة القسم والمجتمع -خامسا :

 

 

 




