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 الشهادات

 البلد الجهة المانحة تأريخ الحصول جامعة المانحةال الشهادة 

 العراق الجامعة المستنصرية /كلية التربية 1998 فيزياء عامة بكالوريوس

 العراق الجامعة المستنصرية /كلية العلوم 2006 الكتروبصريات ماجستير

 تحدةالمملكة الم والهندسة العلومة تيسايد / كلية جامع 2018 فيزياء جزيئية دكتوراه
 

 كتب الشكر والتقدير
 السبب التاريخ جهة االصدار رقم الكتاب ت

 في بداية العام الدراسيللقسم  المساعدةتقديم تقدير للجهود المبذولة في  16/11/2005 كلية العلوم 3114  .1

 المساعدة في ادارة قسم الفيزياءتقديم تقدير للجهود المبذولة في  12/6/2006 كلية العلوم 1835  .2

 لمساعدة في ادارة قسم الفيزياءتقديم الحضور المستمر في العطلة الصيفية ال 15/8/2006 كلية العلوم 2671  .3

 حل امور شؤون الطلبةمساعدة في نقديم ال تقدير للجهود المبذولة في 10/7/2007 كلية العلوم 2833  .4

 العمل في اللجنة االمتحانية 12/7/2007 كلية العلوم 2989  .5

 العمل في اللجنة االمتحانية 23/9/2008 ئاسة الجامعة المستنصريةر 18273  .6

 نشر بحوث 23/10/2008 رئاسة الجامعة المستنصرية 20510  .7

 متابعة شؤون الطلبة واجراء المقاصات الدراسية وطباعة االسئلة االمتحانية 15/1/2009 كلية العلوم 141  .8

 حضور رغم سوء االوضاع في بغداداالستمرار في ال 16/4/2009 كلية العلوم 1612  .9

 العمل في اللجنة االمتحانية 24/1/2010 كلية العلوم 286  .10

 لجنة تحضيرية لمؤتمر كلية العلوم 4/4/2010 كلية العلوم 1907  .11

 تقدير للكفاءة في العمل والمساعدة في االمور االدارية وشؤون الطلبة  26/5/2010 كلية العلوم 2981  .12

 لجنة تحضيرية لمؤتمر كلية العلوم 17/5/2011 ومكلية العل 2518  .13

 العمل في اللجنة االمتحانية 27/10/2011 كلية العلوم 5295  .14

 العمل في اللجنة االمتحانية للدراسات العليا 27/10/2011 كلية العلوم 5299  .15

 ة التدريسية في الجامعةتقدير للجهود المبذولة في انجاح العملي 30/10/2011 رئاسة الدامعة المستنصرية 27701  .16

 في الجامعة المستنصرية IC3انجاح مشروع   1/12/2011 رئاسة الجامعة المستنصرية 30658  .17

 تثمين للجهود المبذولة في عمادة كلية العلوم 6/5/2012 كلية العلوم 3023  .18

 العمل في اللجنة االمتحانية 10/6/2013 كلية العلوم 3140  .19

 االشتراك بمراقبات في كلية العلوم السياحية 13/11/2018 مستنصريةرئاسة الجامعة ال 29104  .20

 في الجامعة المستنصرية رفع المستوى التعليمي 29/5/2019 رئاسة الجامعة المستنصرية 15172  .21

 المساهمة في عدم ضياع مستقبل الطلبة 3/7/2019 رئاسة الجامعة المستنصرية 64607  .22

 تقدير جهود في انجاح العلمية التعليمية 25/7/2019 وزارة التعليم العالي 20530  .23

 تدريس اللغة االنكليزية 21/8/2019 كلية العلوم 285  .24

 البحوث المنشورة
No. Title 

1.  Study the parameters of the semiconductor laser and its application in the design of laser leveling system.  

2.  Design and construction a system for laser leveling system by using the computer system. 

3. Calculated Seeback coefficient for CdSe prepared deposited by thermal evaporation technique with different depositions. 

4. Study the effects of the Specific Absorption Rate in electromagnetic energy radiated from mobile phones in human body. 

5.  Study the thermal properties of (GaAs) semiconductor laser by using Quantum Mechanics Semiempirical method.  

6. Study the Effect of Thermal Annealing in Structural properties of PbSe Thin films prepared by thermal evaporation in vacuum 

7.  Cavity enhanced liquid-phase stopped-flow kinetics  
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Work experience: 
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Research studies: 
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