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 : Personal Information أوال ً : البيانات الشخصية :

  Name :M. H. Saeed مصطفى حسام سعيد محموداالسم الرباعي: 

  Place & Data of Birth:Baghdad 1966 9166محل وتاريخ الوالدة: بغداد 

  Marital Status : Married متزوجالحالة االجتماعية:  

  Present address:Baghdad / Iraq / العراقعنوان السكن: البلد: بغداد 

  Mobile No:  07700664504 75577660770 رقم الجوال: 

  maktab1966@yahoo.com,   mustafa.edbs@uomustansiriyah.edu.iqالبريد االلكتروني: 

    

 

 

 

 : Employee meet ثانياً  : المؤهالت الوظيفية :

   University:Al-Mustansiriyah الجامعة: المستنصرية

  College: Basic college of education الكلية:التربية االساسية

 Department:  Science القسم: العلوم

  Data of Recruitment in MOHE:13-2-2006 2776-2-91تاريخ أول تعيين في التعليم العالي:

    Designation: Lecturer المنصب: تدريسية

 Major:  physics فيزياءالتخصص العام: 

  Minor : solid / material صلبة / موادالتخصص الدقيق: 

 Academic Rank   : Assistant Professor عداستاذ مسااللقب العلمي: 

 Data of Academic Rank:15-5-2013 2791-7-97تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 

 اللغات التي تجيدها :

 اللغة العربية -9

 اللغة االنكليزية-2

Language: 

1- Arabic   

2- English   

 

 

 ثالثاً  : الشهادات الحاصل عليها:
 ت

 الجهة المانحة )جامعة/كلية( الختصاصا الشهادة
تاريخ الحصول 

 عليها

 الدكتوراه 9

 

Ph.D 

 

 فيزياء
 

physics 

 / كلية التربية للعلوم الصرفة ) ابن الهيثم (جامعة بغداد 

Baghdad University / college of 

Education (Ibn al-Haytham ) 

91-1-2778 

 

 الماجستير 2
  

 فيزياء
 

 امعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ) ابن الهيثم (ج

Baghdad University / college of 
20-99-2779 

mailto:maktab1966@yahoo.com
mailto:mustafa.edbs@uomustansiriyah.edu.iq


Master physics Education (Ibn al-Haytham ) 

 البكالوريوس 3
 

Bachelor 

 فيزياء
 

physics 

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ) ابن الهيثم (

Baghdad University / college of 

Education (Ibn al-Haytham ) 

9-5-9181 

 

 
 To From Experiences Professional الفترة الزمنية رابعا ً : الخبرات المهنية

 إلى من

 day 2776 University Professor االن 2776 استاذ جامعي

      

 

  

 المكان المادة ت

 قسم العلوم الفيزياء النسبية 9

 قسم العلوم الفيزياء البصرية 2

 قسم العلوم الفيزياء الذرية 1

 قسم العلوم فيزياء الفلك 0

 قسم العلوم الحاسبات للمرحلة الولى 7

 قسم العلوم الحاسبات للمرحلة الثانية 6

 قسم العلوم الحاسبات للمرحلة الثالثة 5

 قسم العلوم الحاسبات للمرحلة الرابعة 8

 قسم العلوم مشروع بحث التخرج 1

 قسم الجغرافيا التربية الصحية 97

 

 

 سادسا ً : البحوث والمقاالت المنشورة :

تاريخ  العنوان ت

 النشر

 مكان النشر

9 Structural, morphological and optical 
characterization of nancrystalline WO3 
thin films 

2729 

Digest Journal of 
Nanomaterials and 
Biostructures 

2 fective Field Approach in Mixed Ef
Ferroelectric Systems 

2791 
journal of the college of 
basic education 

1 Study of optical properties of (PMMA) 
doped by methyl red and methyl blue 
films 

2014 Iraqi Journal of Physics 

0 Study the Mechanical Properties and 
cture Structure by Scanning Fra

Electron Microscopy for Epoxy / Silica 
2013 

journal of the college of 
basic education 



Nanocomposites 

7 Influence of Substrate Temperature on 
Optical Properties of CdO Thin Films 

2012 
journal of the college of 
basic education 

6 A Comparison of Kodak DEF, CX and 
ray wavelengths-AX films using soft X 

2792 
Tikrit Journal of Pure 
Science 

 

 

 

 سابعاً  : الكتب المؤلفة والمترجمة :

 مكان النشر تاريخ النشر العنوان ت

 العراق / بغداد 2019 تدريس العلوم بالوسائط التعليمية 9

2    

 

 

 الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها )داخل وخارج القطر(: ثامنا ً :

نوع  الندوة / المؤتمر ت

 المشاركة

 التاريخ المكان عنوان البحث

 المشاركة في الكثير من الندوات والمؤتمرات التي عقدة في داخل الكلية

 

 تاسعاً  : اللجان العلمية :

 رقم وتاريخ األمر اسم اللجنة ت

 العديد من اللجان العلمية داخل القسمالمشاركة في 

 

 عاشرا ً : كتب الشكر والتقدير :

 رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة ت

 الحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير المختلفة

 


