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 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1994 كهٍت انخشبٍت نهعهىو انصشفت ابٍ انهٍثى تغداد

 2005 كهٍت انخشبٍت نهعهىو انصشفت ابٍ انهٍثى تغداد املاجستري

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 الصىرج 



 

 . ًثبٍَبً : انخذسج انىظٍف 

 

 

 . ًثبنثبً : انخذسٌس انجبيع 

 الى -هي الفترج   الجاهعح )الوعهد / الكليح(  الجهح خ

انهٍثى/ قسى انخشبٍت نهعهىو انصشفت ابٍ  1

 انفٍضٌبء 
 انى االٌ  1775 جبيعت بغذاد

2    

 

  انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسهب.سابعبً : انًقشساث 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 اىل االن 1995 يخخبش انزسٌت الفيزياء 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 الى -الفترج هي  الجهح الىظيفح خ

 2005 -1995 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح .فيسياويم 1

   2011 - 2005 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح هطاعد هدرش 2

  2021- 2011 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح هدرش 3

 الى االى 2021 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح اضتاذ هطاعد  4



 

 

  :ًاالطبسٌح ، انشسبئم ( انخً أششف عهٍهبخبيسب (: 

 السنــة مـــالقس ردالةال األرروحة  أو  ادم ت

1    

2    

3    

 

  انخً شبسك فٍهب.انعهًٍت وانُذواث سبدسبً: انًؤحًشاث 

 يكبٌ أَعقبدهب انسُــت  انعُىاٌ  ث
 َىع انًشبسكت 

 ) بحث / بىسخش حضىس(

1 
 اثٍٍُ بحث لثٌاى 2018 هؤتور 

2 

 واحذ بحث اليىًاى \اثيٌا  2019 هؤتور

3 
 واحد بحث لثٌاى 2019 هؤتور

 2017 ًدواخ 4
الصرفح / كليح الترتيح للعلىم 

 اتي الهيثن

 

 حضىس

 2018 ًدواخ 5
كليح الترتيح للعلىم الصرفح / 

 اتي الهيثن

 

 حضىس

 2019 ًدواخ 6

كليح الترتيح للعلىم الصرفح / 

 اتي الهيثن

 

 حضىس

 2020 ًدواخ 7
كليح الترتيح للعلىم الصرفح / 

 اتي الهيثن

 

 حضىر

 2021 ًدواخ 8

كليح الترتيح للعلىم الصرفح / 

 الهيثناتي 

 

 حضىر

 2022 ًدواخ 9

كليح الترتيح للعلىم الصرفح / 

 اتي الهيثن

 الكتروًيح            

 حضىر



 

 

  االخرى دابعا : األنشطة العلموة . 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

  انسجالث االيخحبٍَت انذساست االونٍت حذقٍقنجبٌ  عضى

  نجبٌ ايخحبٍَت انذساست االونٍت عضى

  حذقٍق قىائى انخشٌجٍٍعضى نجُت 

  اسخالل وحقصًنجُت عضى فً 

  عضى نجُت غٍبببث

  عضى نجُت االسعبفبث االونٍت

 عضى نجُت اسخالو وحذقٍق انًسخًسكبث انخبصت بًُحت 

 2015-2014انطبنب نهعبو انذساسً  

 

  عضى نجُت يخببعت وحُفٍز انخطت انسخشاحٍجٍت فً كهٍخُب

  انًهٍىٌ شجشةاالششاف عهى يششوع صساعت 

  قسى انفٍضٌبء \عضى نجُت انساليت وااليٍ 

  عضى نجُت حشقٍبث

  عضى نجُت حذقٍق دسجبث ايخحبٍَت نهذساست االونٍت

 

 . خبيسبً: انًششوعبث انبحثٍت فى يجبل انخخصص نخذيت انبٍئت وانًجخًع أو حطىٌش انخعهٍى 

 الطٌح هحل الٌشر أضن الثحث خ

1 TMA and DSC study of molded and annealed 

polyester : a thermal expansion and 

crystallization evaluation 

Mustansiriyah Journal of -Al
Science 

2011 

2 An FTIR Study of Characterization of Neat and 

UV Stabilized Nylon 6,6 Polymer Films 

Journal For  Haitham-Ibn AL
Pure and Applied Science 

2011 

3 Thermal Degradation Kinetics of Polyamide 6,6 

Cable Ties by Thermogravimetric Analysis 

Haitham Journal For -Ibn AL
Pure and Applied Science 

2013 



 

4 Theoretical study of electronic transfer current rate at 

dye-sensitized solar cell 

AIP Conference Proceedings 2018 

5 

Indoor 222Rn measurement and hazards 

indices in houses of Al-Najaf province – Iraq 

 

AIP Conference Proceedings 2018 

6 ASSESSMENT OF RADON GAS 

CONCENTRATIONS LEVELS AND 

RADIATION HAZARDS IN THE 

DWELLINGS OF BAGHDAD PROVINCE, 

IRAQ 

Rasayan J. Chem 2018 

7 Estimation of Radioactive Concentrations of 

Sediment Samples in Baghdad Province 

Mesopotamia Environmental 
Journal 

2018 

8 Manufacturing and improving the characteristics 

of the isolation of concrete composites by 

additive Styrofoam particulate 

Energy Procedia 2018 

9  Study the effect of gamma Irradiation on the 

Superconducting Properties of 

HgBaSrCa2Cu3O8+δ 

Journal of Physics: 
Conference Series 

2019 

10  

Study and Investigation of Transition Rate at 

Metal–Organic Semiconductor Interfaces 

Solid State Technology 2020 

11 Synthesis and Study NiO Charactrization of 

Extract from Green Tea Plant Prepared by 

Chemical Method 

NeuroQuantology 2020 

12 Manufacturing and Improving Engineering Properties 

of Silica Bricks from Raw Materials 

NeuroQuantology 2022 



 

13 Theoretical Study of Hard Produce from Interaction 

of Quark-Gluon at Critical Temperature 190 MeV 

and 196MeV 

NeuroQuantology        2022 

 

 .عاذرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و ذهادات التقدير 

 الطٌح الجهح الواًحح الشكر أو الجائسج أو شهادج التقديركتاب  خ

1 

 2016 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد

2 
 2017  اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد

3 
 2018 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  ٌاىاث

4 
 2019 رئاضح الىزراء واحد

5 

 2019 جاهعح تغدادرئيص  ثالثح

 2019 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد 6

 خوطح 7

 االهاًح العاهح لوجلص الىزراء

 هكتة الىزير 

 وكيل وزير

 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح 

 

2020 

 2021 هكتة الىزير اثٌاى 8

 2022 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  اثٌاى 9

10    

11    

15    

 



 

 عشر :اللغــات . احد 

              اللغح العرتيح 

    اللغح االًكليسيح         

    

 

 

 

 

 

 


