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 الشهادات -1
 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الشهادة ت

 30/6/1990 ابن الهيثم –التربية للعلوم الصرفة  بغداد بكالوريوس  .1

 4/11/2002 ابن الهيثم –التربية للعلوم الصرفة  بغداد الماجستير  .2

 12/7/2015 ابن الهيثم –التربية للعلوم الصرفة  بغداد الدكتوراه  .3

 

 

 الوظيفي .التدرج  -2

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 14/1/2003  الى  4/10/1994 تربية ديالى وزارة التربية / مدرس   .1

وزارة التربية / مدرسة  محاضر  .2

 الموهوبين العراقية

 2003-6-30الى   2000 -1-10

 

 التدريس الجامعي -3
 

 الى -الفترة  من  الكلية الجامعة ت

 – للعلوم الصرفة  التربيةكلية  جامعة بغداد  .1

 ابن الهيثم

الى الوقت   11/3/2003

 الحاضر

 

 

 

 المهام االدارية -4
 

 الى -الفترة  من  الكلية المهام ت

مقرر لجنة الترقيات   .2

 العلمية

للعلوم  كلية التربية

 ابن الهيثم – الصرفة 

-4-13الى   25/11/2007

2010 

مدير شعبة ادرة الموارد   .3

 البشرية

للعلوم  التربيةكلية 

 ابن الهيثم – الصرفة 

-11-21الى  13-4-2010

2011 



مسؤول االستالل   .4

لكتروني الخاص اال

 بالترقيات العلمية

للعلوم  التربيةكلية 

 ابن الهيثم – الصرفة 

 ولحد االن  12-2018

 

 

 المواد التي قمت بتدريسها -5
 

 السنـــــة القســـم المـــــادة ت

 2003/2004 الفيزياء الحاسبات/ المرحلة االولى  .1

 2004/2005 الرياضيات الفيزياء  .2

 2004/2005 الفيزياء الحرارة وخواص المادة  .3

 2005/2006 الفيزياء المرحلة الثانيةالحاسبات/   .4

 2006/2007 الفيزياء الحاسبات/ المرحلة االولى  .5

 2007/2008 الرياضيات الفيزياء  .6

 2007/2008 الفيزياء الحاسبات/ المرحلة االولى  .7

 2008/2009 الفيزياء الحاسبات/ المرحلة الثانية  .8

 2009/2010 الفيزياء مختبر ذرية/ المرحلة الثالثة  .9

 2010/2011 الفيزياء مختبر الحاسبات/ المرحلة الثانية  .10

 2015/2016 الفيزياء الحاسبات/ المرحلة االولى  .11

 2016/2017 الفيزياء االلكترونيات/ المرحلة الثالثة  .12

 2017/2018 الفيزياء ثرموداينمك/ المرحلة الثالثة  .13

 2018/2019 الفيزياء ثرموداينمك/ المرحلة الثالثة  .14

 2018/2019 الفيزياء الكهربائية/ الثانيةمختبر   .15

 2017/2018 الفيزياء الموضوع الخاص/ طلبة الماجستير  .16

 2019/2020 الفيزياء ثرموداينمك/ المرحلة الثالثة  .17

 2019/2020 الفيزياء مختبر الكهربائية/ الثانية  .18

 2022-2021 الفيزياء مختبر الكهربائية/ الثانية  .19

 2022-2021 الفيزياء رابعةالمرحلة ال /فيزياء الحالة الصلبة  .20

 2021-2020 الفيزياء طلبة الماجستير /الميكانيك االحصائي  .21

 2022-2021 الفيزياء طلبة الماجستير /الميكانيك االحصائي  .22

االشراف على العشرات من مشاريع التخرج لطلبة   .23

 المرحلة الرابعة

 ولحد االن 2003 الفيزياء

 

 



 

 عليها تالرسائل  التي أشرف -6
 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1.  
Studying The Electrical Properties Of 

Polymeric – Varistor Ceramic Composite 
 الفيزياء

ماجستير 

2018 

2.  Study the effect of Particulate of some 

perennial plant waste on the mechanical and 

thermal Characteristics of polymer Composites 

 

 الفيزياء

ماجستير 

2019 

3.  The Effect of Palm Fronds Base Waste on the 

Mechanical, Thermal and Acoustic Insulation 

Properties of Polymeric Composites. 

 

 الفيزياء

 دكتوراه 

 قيد الدراسة

 

 فيها. تالمؤتمرات العلمية التي شارك -7

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  ت

 ) بحث / بوستر حضور(

 جامعة كربالء / كلية  .1

 التربية للعلوم الصرفة

مشاركة ببحث جامعة كربالء / كلية التربية  12/4/2017

 للعلوم الصرفة.

 ,TMREES Conference Series 21/9/2018-19 اليونان  .2

Technologies and Materials for, 

Renewable Energy, Environment 

and Sustainability 

 ,TMREES Conference Series 12/4/2019-10 لبنان  .3

Technologies and Materials for, 

Renewable Energy, Environment 

and Sustainability 

مؤتمر الدولي العلمي االول كلية التربية ال 14/12/2017-13 العراق  .4

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

المؤتمر الدولي التاسع لنقابة الكيميائيين  9/3/2019 العراق  .5

 العراقيين

 

 

 



 

 والحلقات النقاشية الدورات والندوات والورش -8
 

  النشاطنوع  ت

 

 السنــة مكان أنعقاده عنوان النشاط

رئاسة جامعة بغداد/ مركز  التأهيل التربويدورة  دورة  .1

 التطوير والتعليم المستمر الجامعي

2005 

رئاسة جامعة بغداد/ مركز  دورة اللغة العربية دورة  .2

 الجامعي التطوير والتعليم المستمر

2005 

دورة الحاسبات لغرض   دورة  .3

 الترقيات العلمية 

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الحاسبات

2007 

4.  

 ندوة

أثر اإلدمان على األجهزة 

 الذكية في حياة الفرد

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم علوم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الحياة

2017 

5.  

 ورشة عمل

أهمية زجاج البوراكس 

وتطبيقاته المتعددة في 

امتصاص االشعاعات الضارة 

وحفاظه على سالمة الفرد 

 والبيئة

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2018 

 و Excelاستعمال برنامجي " دورة  .6

Word " 

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2018 

" إدارة وتنظيم المراجع  دورة  .7

باستعمال برنامجي 

Mendeley    وEndnote" 

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2018 

8.  

 ندوة

مخاطر استعمال االكياس 

البالستيكية ومضارها على 

 االنسان والبيئة

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2019 

المقاوم المتغير وأهميته  حلقة نقاشية  .9

 العلمية

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2019 

10.  

 ورشة عمل

تقنية الطباعة الثالثية األبعاد 

 وتطبيقاتها العملية

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2020 

) إختبارات العينات باستعمال  حلقة نقاشية  .11

جهاز قياس الخصائص 

 LCRالكهربائية 

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2020 



12.  

 ورشة عمل

المواد النانوية المستدامة للبيئة 

 االساليب الخضراءمن خالل 

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2022 

13.  

 ورشة عمل
مواد نانوية واعدة النتاج 

 الهيدروجين االخضر

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2022 

14.  

 ورشة عمل
 مصادره الصوتي التلوث

 االنسان علىالسلبية  وآثاره

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2022 

15.  

 ورشة عمل

المواد الذكية خصائصها 

 وتطبيقاتها

تربية للعلوم الجامعة بغداد / 

قسم بن الهيثم / ا –الصرفة 

 الفيزياء

2022 

 

 

 

 اللجان  -9
 

 الجامعة / الكلية / القسم عنوان النشاط ت

1.  
لجان(, للدراسات  4لجنة امتحانية )عضو 

 االولية

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو في لجان استالل الرسائل واالطاريح    .2
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة غيابات  .3
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة التصنيف الوطني   .4
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة تقويم االداء   .5
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة االرشاد التربوي  .6
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة اسعافات اولية   .7
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

8.  
عضو لجنة االستالل االلكتروني للرسائل 

 واالطاريح 

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 عضو لجنة تحديث مناهج قسم الفيزياء  .9
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 



10.  

للغوي للبحوث المقدمة عضو لجنة التدقيق ا

ابن  -لمؤتمر كلية التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

11.  
عضو لجنة التنضيد للبحوث المقدمة لمؤتمر 

 ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

12.  
( 8لجنة مناقشة رسائل ماجستير )عضو 

 لجان

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 الهيثم 

 ة للدراسات العليالجنة التدقيقرئيس ال  .13
بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 قسم الفيزياء/الهيثم 

14.  
ة للمرحلة الثالثة/ لجنة التدقيقرئيس ال

 الدراسات االولية

بن ا –تربية للعلوم الصرفة الجامعة بغداد / 

 قسم الفيزياء/الهيثم 

15.  

 تقييم العديد من البحوث والرسائل واالطاريح

ن المناقشات لطلبة اوعضو العديد من لج

 الدراسات العليا

 

 

 

 

 البحوث المنشورة -10

 

 سنة النشر عنوان البحث ت

1.  Lossless data Hiding Using LSB Method 2008 

2.  
Steganalysis Using Image Quality Metrics 

(Normalized Correlation Metric) 

2008 

3.  
Image Steganalysis Using Image Quality Metrics 

(Structural Contents Metric) 

2008 

4.  
Hidden Data Detection In An Image Using The , 

Histogram And Entropy 

2010 

5.  
The Influence of Dy2O3 doping on the Electrical 

Properties of ZnO-Based Varistor 

2015 

6.  
Improvement Of The Electrical Properties of ZnO 

 doping3 O2Varistor by La 

2015 

7.  

Doping On The Dielectric  3O2The Effect of Dy 

Constant And Dissipation Factor Of ZnO- Based 

Varistor 

2017 



8.  

The Effect Of Phoenix Dactylifera L. Pinnae 

Reinforcement On The Mechanical And Thermal 

Properties Of Polyemr Composite 

2019 

9.  
The Effect of Doping With Some Rare Earth Oxides on 

Electrical Features of ZnO Varistor 

2019 

10.  

The effect of dates palm trunk particles as improvement 

reinforcement material of polymeric composites and 

sustainable environmental material 

2019 

11.  

 Studying of Mechanical and Physical Properties of 

Polyester Composite Reinforced by Cows and Buffalo 

Horns 

2022 

 


