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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 جامعة بغداد/ كلية العلوم / العراق 1981 علوم فيزياء بكالوريوس

    دبلوم

 العراقالجامعة التكنولوجية / قسم العلوم التطبيقية / 1988 فيزياء الليزر ماجستير

 جامعة الموصل / كلية العلوم / العراق 2006 بصريات الكترونية  دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 األكاديمي في الوقت الحاضر.الفيزياءالتخصص الذي يعمل فيه التدريسي او  -1

 التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه  . مختلف مجاالت علم الفيزياء  -2

 تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي أو األكاديمي الفيزياء والرياضيات  -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 . 2018عضو في نقابة األكاديميين  العراقيين منذ  سنة  -1

 عضو في الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات   -2

 

 التعيين

 .1988عضو هيئة تدريسية منذ سنة  -1

 .2010حاصل على  أستاذ مساعد  منذ سنة   -2

 .02014والى سنة  2011رئيس شعبة العلوم األساسية في كلية الزراعة والغابات  منذ سنة  -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

ي اوكسيد الكربون المستمر لتهيج النمط الطولي  .1
ر ثانز ز المطيافية البرصية الصوتية بواسطة لي 

(002 ) 
J.Math.Phys. 12 (2) 1991–Iraqi soci. of phys.and math.  

ر باستخدام الخلية البرصية الصوتية غي  الرنينية.  .2 ز  قياس قدرة اللي 
J.Math.Phys. 12 (2) 1991–Iraqi soci. of phys.and math.   

ز عند   .3 ي اوكسيد الكربون 10المطيافية البرصية الصوتية لالثلي 
ر ثانز ز ماكرون باستخدام لي 

 المستمر.          
Engineering and Technology  vol.11 No. 10, 1992  

بية والعلم العددإيجاد عنارص المصفوفة لبعض األجهزة البرصية, مجلة ا .4  2000سنة  43لير
ر باستخدام الخلية البرصية الصوتية غي  الرنينية.  .5 ز  قياس درجة حرارة حزمة اللي 
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 .  2001سنة  4العدد  12مجلة علوم الرافدين المجلد

6. Investigation of focal and zoom–lens properties of three–element   
cylindrical electrostatic lens       ي مجلة علوم الرافدين المجلد

 3العدد  21منشور فز
 2010سنة 

7. Investigation of true focal and zoom –lens properties of five–element 
cylindrical electrostatic lens       ي  مجلة علوم الرافدين المجلد

 2العدد  21منشور فز
                   2010سنة 

8. Design of the objective magnetic and electrostatic lenses for low beam 
energies   

 2010آب  2العدد  37مجلة دراسات  الجامعة األردنية  مجلد 

9. The electron optical performance of the Gemini lens design for low 
voltage scanning electron microscopes 

 2011شباط  1العدد  38مجلة دراسات الجامعة األردنية  مجلد 

10. Design Software of the Double Condenser Magnetic Lens System in 

a Scanning Electron Microscope                                                        

   A4  55   ,2014المجلة العراقية للعلوم

ناطيسية الشيئية الالمتناظرة عىل الخواص تاثي  الشكل الهندسي لألقطاب للعدسات المغ-11

ي   
ونز ي المجهر الماسح االلكير

ز
بوية والعلمية /الجامعة البرصية ف مجلة الدراسات الير

  2017كانون األول  10العراقية/العدد

 

 الندوات والمؤتمرات

 

مكان  السنة العنوان ت
 انعقادها

نوع 
المشار

 كة

العراقية المؤتمر العلمي الثامن للجمعية  1
ياء والرياضيات تحت عنوان علوم  ز للفي 
ي تطوير 

ياء والرياضيات تساهم  فز ز الفي 
ي الجديد

 المجتمع العرافر

ين األول  7-4  1988تشر

 

جامعة 
 الموصل

 بحث

ي الخامس عشر والندوة  2
المؤتمر الكيميان 

ز الجامعة والصناعة  العربية للعالقة بي 

جامعة  1990شباط  3-7
 البصرة

 بحث



العلمي الثالث لعلوم  المؤتمر 3
الحباة تحت عنوان بحوث علوم 

 الحياة ابداع واصالة

جامعة  2018تشرين ثاني  21-22
 الموصل

 حضور 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية  4
 العلوم فسم الكيمياء

جامعة  2018تشرين اول  24-25
 الموصل

 حضور 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 باستخدام ليزر ثاني اوكسيد الكاربون المستمر"SF6دراسات طيفية لغاز    رسالة الماجستير:  "

 أطروحة الدكتوراه:  -13

"Compound magnetic and electrostatic lens for low voltage scanning 

electron microscope"        

 

 

 

 الشهادات التقديرية 

ي الندوات العلمية : 
 11عدد المشاركات فز

ونية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث عدد 
ي ورش العمل التدريبية االلكير

المشاركات فز

    5العلمي  : 

ونية   :  ي ورش العمل االلكير
 32عدد المشاركات فز

ونية :     15عدد الدورات التدريبية االلكير

 النشاطات األخرى

ر التابع للجامعة التكنولوجية عام  -1 ز ات اللي  ي مختير
 . 1987العمل فز

ة  -2 ياء الجزيئية جامعة بغداد كلية العلوم للفير ز ات الفي  ي مختير
  1986-1981العمل فز

ي كلية العلوم  -3
موداينمك( للمراحل المختلفة فز ات )الحديثة, الصلبة, النووية والير إعداد التجارب العملية لمختير

ة من /   . 1986-1981جامعة بغداد للفير
ي اللجنة االمتحانية لمدة خمس سنوا -4

ة عضو فز ي كلية العلوم جامعة بغداد. 1985-1981ت للفير
 فز

ي ملحق كلية الزراعة والغابات بعد السقوط وعمليات السلب والنهب.  -5
ياء العملية الجديد فز ز  إعداد مختير الفي 

ي شعبة العلوم األساسية  -6
ر وتطبيقاته" ضمن الحلقات الدراسية المعدة فز ز ياء اللي  ز ة بعنوان "في  إلقاء محارصز

 . 2011الدراسي للعام 
ي  -7

ي ثورة الحارصز وأمل المستقبل " ضمن الحلقات الدراسية المعدة فز ة بعنوان "النانوتكنولوجر إلقاء محارصز
 . 2019شعبة العلوم األساسية للعام 

 .    2019 -  2018عضو لجنة امتحانيه دراسات عليا للعام  -8
 .   2019/2020عضو لجنة امتحانيه دراسات عليا للعام  -9

ي شعبة العلوم األساسية للعام رئيس لجنة ال -10
 .  2020/  2019جودة فز

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


