
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشِ انزاجٍّ
 

 

 

 

           ا.و اَعاو ٔادي ٔطٍ :   ـى ـــــــــاالســ

   1973-4-27 : جاسٌخ انًٍـالد 

 يحزٔجّ انحانة انزٔجٍة :

   ثالثّ  ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهًة  :   انذٌـــــــــــاَة

       فٍزٌاء:       ضــانحـخـص

 أسحارِ جايعٍّ:       ّ ــــــانٕظٍف

 اسحار يساعذ     جة انعهًٍة :انذس

          ابٍ انٍٓثى–كهٍة انحشبٍة -جايعة بغذاد:       عُٕاٌ انعًم

    /انعًم   :      ْاجف

   077010935756:       انٓاجف انُقال

 anaam.w.w@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq  كحشًَٔ :انبشٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالت انعهًٍة  

 

 التاريخ ة ـــالؽؾق امعةاجل الدرجة العؾؿقة

ذبؽاؾورقوس

ذ

 9994 تربقة لؾبـات بغداد

 0229 الرتبقة ابن اهلقثم بغدادذادلاجدمري

   ذأخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انحذسج انٕظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجايعً . 

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

 0200-0229 بغداد كؾقة الرتبقة ابن اهلقثم 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساسٍة انحى قًث بحذسٌسٓا. 

 0229-0220 جامعة بغذاد مذرس مساعذ 0

 0293-0229 جامعة بغذاد مذرس 3

 0200-0293 جامعة بغذاد استار مساعذ  4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

ذةـــــاؾدـذادةـــــادلذمـــاؾؼدذت

 0220 كفربائقة ثاني +مـاقشة مقؽانقك حتؾقؾي  الػقزياء 9

 0224-0220 نظريمـاقشة رياضقات  الػقزياء 0

 0293-0290 خمترب ذرية +الثرمودايـؿك الػقزياء 6

 الػقزياء  99

 

 0298-0297 + خمترب مقؽانقك مرحؾة اوىلخمترب ذرية 

90 

 

 

 0299-0298 نقك مرحؾة اوىلخمترب مقؽا +السقؽي مقؽانقك ك الػقزياء 

 0209-0202 الثرمودايـؿك+خمترب مقؽانقك مرحؾة اوىل  الػقزياء 93

 0200-0209 الثرمودايـؿك+ خمترب مقؽانقك مرحؾة اوىل الػقزياء 

 

 :انحً أششف عهٍٓا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

ذـــةاؾدذمـــاؾؼدذةرداؾاؾذاألرروحةذذأوذذادمذت

9    

0    

3    

 

 انحً شاسك فٍٓا.انعهًٍة ٔانُذٔات انًؤجًشات سادساً:  

ذـوعذادلشارؽةذذفاؿؽانذأـعؼادذةذــاؾدـذعـوانذاؾذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

العالقة املتبادلة بني الػقزياء  7

 والرياضقات

 الرتبقة كؾقة–جامعة بغداد  0293

 ابن اهلقثم

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

اعقةذوادلدافؿةذيفذزدنيذدرادةذادلوادذاؾزر 8

اؾلقكةذواحلدذؿنذؿظافرذاؾمصحرذبأدمعؿالذ

ذتؼاـةذاالدمشعارذعنذبعد

 الرتبقة كؾقة–جامعة بغداد  0293

 ابن اهلقثم

 حضور

اؾعؼمذواؾمؼـقاتذادلداعدةذؾالرابذؿنذؼللذ 9

ذاؾدؽمورذاؾػتذاؾـؼاش

 كؾقة الرتبقة–جامعة بغداد  0293

 ابن اهلقثم

 حضور

 ٕطًُ انشايمانًؤجًش ان 10

 نهُإَ جكُهٕجً  نحقُاجات

 

 حضور اجلامعة التؽـؾوجقة 0290

يٕجًش انجايعة انًسحُصشٌة  

 /كهٍة انحشبٍة 

اجلاؿعةذادلدمـصرقةذ/ؽؾقةذ 0290

ذاؾرتبقة

 مشارك

انًؤجًش انعهًً انثاًَ نهحقٍُات  

 انحذٌثة فً جصفٍة انُفط 

ؼدمذاهلـددةذاؾؽقؿقاويذ 0293

 ذة/اجلاؿعةذاؾمؽـوؾوجق

 حضور

 

 

 

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألـشطةذاؾعؾؿقةذ 

ذخارجذاؾؽؾقةذداخلذاؾؽؾقة

دراسة عؾؿقة حول الثؾوث الصـاعي يف مصـع البطاريات  جلـة تؼصي لؾبحوث

0209 

           0299عضو جمعية العراقية للنانوتكنلوجيا  جلـة واستالل لؾبحوث

زيارات عؾؿقة) لؾشركة العامة لؾصـاعات الؽفربائقة  اوضع اسئؾة االمتحان التـافسي لؾدراسات العؾق

وااللؽرتونقة ،املركز الوصين لؾسالمة والصحة 

املفين:الشركة العامة لصـاعة البطاريات /املؽتبة 

 املركزية (

  جلـة تدققؼقة 

ذ

ذ

ذ

 

 .ذأوذتطوقرذاؾمعؾقمثاؿـا:ذادلشروعاتذاؾلحنقةذػىذجمالذاؾمخصصذخلدؿةذاؾلقكةذواجملمؿعذ 



 

 

 

 

 

 

 

 اؾدـة اؾـشرذحمل دمذاؾلحثأ ت

اثرذاالجفاداتذاالـضغارقةذاخلارجقةذعؾىذؿدارذادلوجاتذػوقذاؾصوتقةذاؾعابرةذيفذ 1

 اوداطذمسـمقةذخمماػةذ/ذ

 

جمؾةذاهلـددةذواؾمؽـؾوجقاذ/اجلاؿعةذ

 اؾمـؽـؾوجقاذ

0293 

ذاؿؽاـقةذختػقضذادلوصؾقةذاحلرارقةذؾؾؿوادذاحلرارقةذاؾدرياؿقؽقةذجمؾةذابنذاهلقنم 2

 .ؾؾعؾومذاؾصرػةذواؾمطلقؼقةذ/

 

 

 0229 ابن اهلقثم-جمؾة الرتبقة 

ذوحدابذ 3 ذواؾػقزقائقة ذادلقؽاـقؽقة ذاخلواص ذبعض ذعؾى ذاؾؼاعدي ذاحملؾول تاثري

 ؿعاؿلذاالـمشارذدلادةذؿرتاؽلةذدؼائؼقة/ذ

ؿؤمتراؾمادعذعشرذذؽؾقةذاؾرتبقةذ

 /اجلاؿعةذادلدمـصرقةذ/ذ

 

0290 

4 Manufacture of light wrighte ceamic bodies as 

thermal insulator from local materialذ/ 

جمؾةذاهلـددةذواؾمؽـؾوجقاذ

 /اجلاؿعةذاؾمـؽـؾوجقاذ

 

0299 

 ؼقاسذاالعاؼةذاؾصوتقةذؾؾؿوجاتذػوقذاؾصوتقةذيفذؿرؽبذدرياؿقؽيذذ5

 

 

 

 0229 جمؾةذابنذاهلقنمذؾؾعؾومذاؾصرػةذواؾمطلقؼقة

 دؾوؽقاتذاؾدقـاؿقؽقةذدلادةذدرياؿقؽيذ/ذدرادةذتاثرذعاؿلذاؾـوعقةذباؾذ6

 

 0228 جمؾةذابنذاهلقنمذؾؾعؾومذاؾصرػةذواؾمطلقؼقة

دساسة جاثٍش انكسش انحجًً عهى بعض انخٕاص  انًٍكاٍَكٍة انذٌُايٍكٍة ذ7

 نًحشاكبات بٕنًٍشٌة دقائقٍة/ 
يجهة كهٍة انحشبٍة /انجايعة 

 انًسحُصشٌة
0229 

زضريذاؾطابوقذاؾـاريذاؾطقينذودرادةذتاثريذدرجاتذاحلرارةذعؾىذبعضذخواصهذذ8

 اؾػقزقاوقةذ

ذ

 

اجلامعة –جمؾة كؾقة الرتبقة 

 املستـصرية

0229 

 درادةذتاثريذاضاػةذادلغـقدقاذيفذبعضذاخلواصذاؾػقزقائقةذوادلقؽاـقؽقةذؾالؾوؿقـاذ/ذذ9

 
جمؾة ابن اهلقثم لؾعؾوم 

 الصرفة والتطبقؼقة

0229 

ادمخدامذتؼـقةذاؾػحصذبادلوجاتذػوقذاؾصوتقةذؾمؼققمذاخلواصذاؾػقزقائقةذذ10

 وادلقؽاـقؽقةذيفذادلوادذاؾدرياؿقؽقةذ

 

 0224 جمؾةذابنذاهلقنمذؾؾعؾومذاؾصرػةذواؾمطلقؼقة

درادةذتأثريذاضاػةذبعضذاالؽادقدذعؾىذاخلواصذادلقؽاـقؽقةذدلرتاؽلاتذاؾلوؾيذادرتذغريذذ11

 ذ\ادلشلع
قنمذؾؾعؾومذاؾصرػةذجمؾةذابنذاهل

 28اجملؾدذذ\ذلاطذ2\اؾمطلقؼقة

0295 

 تاثريذؿداػةذاالـزالقذواؾزؿنذعؾىذؿعدلذاؾلؾىذدلرتاؽلاتذاؾلوؾيذادرتذغريذادلشلع.ذ12

 

عددذذ\اجلاؿعةذادلدمـصرقةذ\جمؾةذؽؾقةذاؾرتبقةذ\

 ـقدانذ\23-22\رخاصذبادلؤمت

0295 

ة دساسة جاثٍش  بعض انخصائض عهى انخٕاص انعزنٍذ14

يجهة انُٓذسة  \نًحشاكبات انبٕنً اسحش غٍش انًشبع  

 

 

انجزء 3\ٔانحكُهٕجٍة B انًجهذ  

33\8\1\.  

0295 

 ذ15

The Influence of Magnesia Addition and 

Sintering Temperature on the properties of 

Synthesized Electrical Porcelain  

 

اجلزءذ2\اهلـددةذواؾمؽـؾوجقةجمؾةذ

33\4\12\2014 

0294 

 study of the Diffusion Coefficient andذ21

Hardness for acomposite material when 

Immersed in Different solutions Polyme \  

 

Engineering 

&Technology Journal 

 

0297 

 The  study effect of weight fraction onذ22

thermal and electrical conductivity for un 

saturated polyester composite Alone and 

Hybrid \  

 

special Issue \Journal 

\publisher: American 

institute of physics 

AIP special issue -

0298 



 

 

 

 

 

 

 

 mproved thermal and mechanicalذ23
x -properties of CdBa2

SrxCa2Cu3O8+δ superconducting 
compounds 

 thisProcedia Energy

disabled is link, 157,  ,

240–pp. 234 

0299 

 Preparation and study of theذ24
ated mechanical properties of unsatur

polyester resin/graphene 
nanocomposite 

,  ,Solid State Phenomena

90–291, pp. 83 

0299 

 Study the effect of gamma Irradiationذ25
on the Superconducting Properties of 

8+δO3Cu2HgBaSrCa 

 Physics: of Journal

 Conference

 is link thisSeries

disabled1178(1),   ,

012026 

0299 

 Study the effect of gamma Irradiationذ26
on the Superconducting Properties of 

8+δO3Cu2HgBaSrCa 

 Physics: of Journal

 Conference

 is link thisSeries

disabled1178(1),   ,

012019 

0299 

 Improving some mechanicalذ27
properties and thermal conductivity of 

using PMMA polymer by 
environmental waste 

 of Journal Iraqi

 is link thisScience

disabled62(7), pp.  ,

2196–2188 

0209 

 

 .واؾدوؾقةذذاهلقكاتذاؾعؾؿقةذاحملؾقةعضوقةذذ:تادعا 

     

    

 وذذفاداتذاؾمؼدقر.ذاجلوائزذؽمبذاؾشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678979#disabled


 

 

 

 

 

 

 

ذاؾدـةذاجلفةذادلادمةذاجلائزةذأوذذفادةذاؾمؼدقرذؽمابذاؾشؽرذأوذت

كؾقة الرتبقة ابن -جامعة بغداد كتاب شؽر 9

 اهلقثم

0299 

كؾقة الرتبقة ابن -جامعة بغداد كتاب شؽر 0

 اهلقثم

0290 

 0290  ؽر وتؼديركتاب ش 3

 0292  شفادة تؼديرية 4

 0290  شفادة تؼديرية 5

 0290  شفادة تؼديرية 6

 0293  شفادة تؼديرية 7

 

 .أوذادلرتمجةذاؾؽمبذادلؤؾػة:ذحادىذعشر 

 دـةذاؾـشر أدمذاؾؽماب ت

9   

0   

3   

4   

5   

6   

 

 

ذاتذ.ــثاـيذعشرذ:اؾؾغ 

              



 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

   CD تسليم نسخة على   ملحوظة : يتم


