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 .أوالً : انًؤهالث انعهًٍت     

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 نهٍُبثعهىو انكهٍت  تغداد

 2017 انعهىوكهٍت  تغداد املاجستري
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 . ًثبٍَبً : انخذرج انىظٍف 

 

 . ًثبنثبً : انخذرٌش انجبيع 

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

انهٍثى/ قضى انخزبٍت نهعهىو انصزفت ابٍ  1

 انفٍزٌبء 
 انى االٌ  2012 جبيعت بغذاد

2    

 

 .رابعبً : انًقزراث انذراصٍت انخى قًج بخذرٌضهب 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2013- 2012 جهزة و وصبلم االٌاب يخخبز اال الفيزياء 1

 2014- 2013 يخخبز انكهزببلٍت/ يزحهت اونى الفيزياء 2

 2017 -2016 يخخبز انحبصببث  الفيزياء 3

 2020- 2019 انبصزٌبث  يخخبز الفيزياء 4

 انى االٌ 2021 يخخبز االجهزة ووصبلم االٌاب  الفيزياء 5

6    

7    

 

  :ًاالطبرٌح ، انزصبلم ( انخً أشزف عهٍهبخبيضب (: 

 الى -الفترج هي  الجهح الىظيفح خ

 2017 -2012 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح .فيسياويم 1

 الى االى  2017 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح هطاعد هدرش 2



 

 السنــة مـــالقس ردالةال األرروحة  أو  ادم ت

1 Configuration of 2˟2 chaotic optoelectronic 

device network 
 2017 الفيزياء

2    

3    

 

  انخً شبرك فٍهب.انعهًٍت وانُذواث صبدصبً: انًؤحًزاث 

 يكبٌ أَعقبدهب انضُــت  انعُىاٌ  ث
 َىع انًشبركت 

 ) بحث / بىصخز حاىر(

1 
 واحذ بحث تغداد 2018 هؤتور 

2 

 واحذ بحث فرًطا 2022 هؤتور

3 
    

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

8    
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  االخرى دابعا : األنشطة العلموة . 



 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

  انضجالث االيخحبٍَت انذراصت االونٍت حذقٍقنجبٌ  عاى

  ايخحبٍَت انذراصت االونٍت نجُت عاى

  غٍبببث بٌعاى نج

  عاى نجُت االصعبفبث االونٍت

  

  

 

 . خبيضبً: انًشزوعبث انبحثٍت فى يجبل انخخصص نخذيت انبٍئت وانًجخًع أو حطىٌز انخعهٍى 

 الطٌح هحل الٌشر أضن الثحث خ

1 Complex Dynamics in incoherent source with 

ac- coupled optoelectronic Feedback 

Iraqi Journal of Science 2016 

2 Full Synchronization of 2× 2 Optocouplers 

Network Using LEDs 

Australian journal of basic 
and applied sciences 

2016 

3 Chaotic behaviour of the Rossler model and its 

analysis by using bifurcations of limit cycles and 

chaotic attractors 

Journal of Physics: 
Conference Series 

2018 

4 The Numerical and Experimental Work of Chaos 

System in Three Dimensions Phase Spaceusing 

Rossler Circuit Address for Correspondence  

Indian Journal of 

Natural Sciences 

2019 

5 Structural and Optical Properties of ZnO 

Nanostructures Synthesized by 

Hydrothermal Method at Different Conditions  

Nano Hybrids and 

Composites 

2021 
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 .عاذرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و ذهادات التقدير 

 الطٌح الجهح الواًحح كتاب الشكر أو الجائسج أو شهادج التقدير خ

1 

 2018 رئيص جاهعح تغداد واحد

 اثٌاى 2
 هكتة الىزير 

 
2020 

 2021 هكتة الىزير اثٌاى 3

 2022 هكتة الىزير واحد 4

 

 عشر :اللغــات . احد 

             اللغح العرتيح 

 اللغح الكرديح 

 اللغح االًكليسيح 

            

    

 

 

 

 

 

 


