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 ءتٍح /لغى انفٍضٌاذذسٌغً فً كهٍح انرش 

 مغى نهذساعاخ األونٍح.ٌشغم حانٍاً يُصة يمشس ان 

  فٍضٌاء َىوٌح ذطثٍمٍح انذلٍك    : تخرصا اإل. 

 1969تغذاد / :  يحم وذاسٌخ انىالدج  

 ح: ػشتٍ                انمىيٍح  

 يغهى                 انذٌاَح :  

 يرضوض    انحانح االظرًاػٍح :  

  ذىصػد ػهى ػذد يٍ انعايؼاخ انؼشالٍح وانهٍثٍح ػايا فً يعال انرذسٌظ وانثحس انؼهًً 17:  كادًٌٍحاألانخثشج. 

 ًًيذسط          انهمة انؼه 

            ٌانؼشاق. ،تغذاد ،انعايؼح انًغرُصشٌح ،كهٍح انرشتٍح ،لغى انفٍضٌاء:    انؼُىا 

  

 :الذراسيت الشهاداث

  

  •ِ4102 - فٍضٌاء ػهىو دكرىسا 

 انرشتٍح كهٍح – انًغرُصشٌح انعايؼح 

 ذطثٍمٍح َىوٌح فٍضٌاء: ذخصص  

 ٌاإلطشوحح ػُىا :The Effect of the Density of an Inhomogeneous Materials on Gamma Backscattering 
Using Monte Carlo Method 

 0111 - فٍضٌاء ػهىو ياظغرٍش 

 انهٍصى اتٍ/انرشتٍح كهٍح – تغذاد ظايؼح   

 ذطثٍمٍح َىوٌح فٍضٌاء: ذخصص  

 ٌَىع يٍ انًىصالخ أشثاِ كىاشف كفاءج يؼانعح: انشعانح ػُىا HPGe و (Ge(Li كاسنى يىَد طشٌمح تئعرخذاو. 

 • 0111-0114 – فٍضٌاء ػهىو تكانىسٌىط 

 انهٍصى اتٍ/  انرشتٍح كهٍح – تغذاد ظايؼح 

 انمغى ػهى انخايظ وترشذٍة – ػانً ظٍذ: ترمذٌش 

  

 

 الجىائز والتكزيم األكاديمي

 

  7 ػذد/يٍ سئٍظ ظايؼح وػًذاء كهٍاخ كرة شكش وذمذٌش 

  5ػذد/يٍ ػًذاء كهٍاخ شهاداخ ذمذٌشٌح 

 

 الخبزة األكاديميت والتذريس:

 

  2001-2000و  2000-1999اتٍ انهٍصى / لغى انفٍضٌاء نألػىاو انعايؼٍح  -يحاظشا فً ظايؼح تغذاد / كهٍح انرشتٍح ػًم. 

  2002و  2002-2001ػًم يذسعا )تؼمذ يغرشب( فً ظايؼح عثها )نٍثٍا(/ كهٍح انًؼهًٍٍ / لغى انفٍضٌاء نألػىاو انعايؼٍح-

 .2004-2003و  2003

   )2005-2004فً ظايؼح انًشلة )نٍثٍا(/كهٍح انؼهىو / لغى انفٍضٌاء نهؼاو انعايؼً ػًم يذسعا )تؼمذ يغرشب. 

  29/12/2014ونغاٌح ذأسٌخ  2/2/2006ػًم يذسعا فً انعايؼح انًغرُصشٌح / كهٍح انؼهىو / لغى انفٍضٌاء يُز 

  ً29/12/2014ذأسٌخ انعايؼح انًغرُصشٌح / كهٍح انرشتٍح / لغى انفٍضٌاء يُز ٌؼًم حانٍا يذسعا ف 

 



 المقزراث الذراسيت التي تم تذريسها:
 

 الذراساث العليا الذراساث األوليت

 دوسج حىل انثشيعح تهغح انفىسذشاٌ   انفٍضٌاء انُىوٌح

 دوسج حىل اعرخذاو تؼط انثشايط اإلحصائٍح  انُظشٌح انكهشويغُاطٍغٍح

 فً كهٍح انرشتٍح / اتٍ انهٍصى  انفٍضٌاء انشٌاظٍح

 1999/2000فً انؼاو انذساعً  انذوال انؼمذٌح

  يٍكاٍَك انًىائغ

  انًٍكاٍَك انكالعٍكً

  انكهشتائٍح وانًغُاطٍغٍح

  انًؼادالخ انرفاظهٍح

  اإلحصاء واإلحرًاالخ

  انثشيعح تهغح انفىسذشاٌ

  انرفاظم وانركايم

  يخرثش انفٍضٌاء انُىوٌح

  يخرثش األظهضج ووعائم انمٍاط

  يخرثش انزسٌح

  يخرثش انثصشٌاخ

  1يخرثش انكهشتاء

  2يخرثش انكهشتائٍح

  MatLabيخرثش انثشيعح / 

  Windows + office/ 1يخرثش انحاعثاخ 

 

 

 

 المنشىراث العلميت

 

 9 ح يحكًحالخ يحهٍفً يع جيُشىس ىزتح. 

 2 ػانًٍح راخ يؼايم ذأشٍش فً يعالخ  جيُشىسز ىتحImpact Factor. 

 5 يؤذًشاخ ػهًٍحفً  حيشاسك ىزتح. 

 
 تطىيز المهاراث:

 

باإلشتراك مع منظمة الطاقة الذرٌة العراقٌة فً العام  /جامعة بغدادابن الهٌثم-لكلٌة التربٌة فً المؤتمر العلمً األولببحث شارك  •

9111. 

 .2005 جامعة المرقب )لٌبٌا( فً العام فً الملتقى العلمً لكلٌة العلوم /بمحاضرة شارك  •

 .2010 فً العام / الجامعة المستنصرٌةلكلٌة العلوم  السادس فً المؤتمر العلمًببحث شارك  •

   األول للفٌزٌاء فً التنمٌة المستدامة الدولًفً المؤتمر ببحث شاركICPSD2014   برعاٌةIEEE جامعة / كلٌة العلوم و

 .2014 فً العاملنهرٌن ا
   2015شارك ببحث فً المؤتمر العلمً التخصصً الحادي والعشرٌن فً الفٌزٌاء لكلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة فً العام. 

  5102الوقاٌة منها" لقسم الفٌزٌاء/كلٌة التربٌة إبن الهٌثم/جامعة بغداد فً العام شارك ورشة العمل "اإلشعة المؤٌنة وطرق. 

  5102شارك ورشة العمل "الجرعات اإلشعاعٌة وطرق حسابها" لقسم الفٌزٌاء/كلٌة التربٌة إبن الهٌثم/جامعة بغداد فً العام. 

  لقسم الفٌزٌاء/كلٌة التربٌة/الجامعة  اتالفٌة"الفحوصات الالالتشتت العكسً ألشعة كاما وتوظٌفه فً "تقدٌم محاضرة علمٌة عن

 .5102المستنصرٌة فً العام 

  2017شارك ببحث فً المؤتمر العلمً الخامس لكلٌة العلوم / جامعة كربالء فً العام. 

 

 

 



 :الدورات التدريبية 

 • وحدة طرائق التدريس –كلية التربية  -الجامعة المستنصرية  

  2006 -أسبوعان  -التربويدورة التأهٌل 

 
-IACCI Training Center • بغذاد 

 2007 - شالشح أعاتٍغ – ICDL4تشايط وٌُذوص ويٍكشوعىفد أوفٍظ واَرشٍَد ألغشض ٍَم شهادج  دوسج حاعثاخ فً

 

 مزكز الحاسبت االلكتزونيت -الجامعت المستنصزيت• 

 2008 –أعثىػاٌ  -دوسج انحاعثاخ ألغشاض انرشلٍح انؼهًٍح

 مزكز الحاسبت االلكتزونيت -الجامعت المستنصزيت• 

 2009 –أعثىػاٌ  -دوسج انحاعثاخ ألغشاض انذساعاخ انؼهٍا

 مزكز الحاسبت االلكتزونيت -الجامعت المستنصزيت• 

 2016 -دوسج ػٍ إعرخذاو انغثىسج انزكٍح _ إعثىع 

 

 اللجان العلميت:

 

 التالية:عمل يف قسم الفيزياء/كلية العلوم يف اللجان 
  3102-3102جلنة متابعة خمتربات الدراسات األولية والعليا للعام اجلامعي. 

  3102-3102اللجنة اإلمتحانية للعام اجلامعي. 

  3102-3102جلنة ضمان اجلودة وتقييم األداء اجلامعي للعام اجلامعي. 

  3102-3102جلنة اإلرشاد األكادميي للعام اجلامعي. 
 يف اللجان التالية: رتبيةية العمل يف قسم الفيزياء/كل

  3102-3102اللجنة اإلمتحانية للعام اجلامعي. 

 .انهعُح انًشكضٌح نهغاليح انًهٍُح وانىلاٌح يٍ اإلشؼاع 

 .ٍٍٍنعُح ذمٍٍى األداء انغُىي نهرذسٌغ 

  المهاراث:

   انذساعاخ األونٍح وتؼط األظهضج انخاصحإظادج ذشغٍم واعرخذاو األظهضج انًخرثشٌح انخاصح تًشاحم    •       األجهزة المختبزيت

 .انذساعاخ انؼهٍا  تًشاسٌغ                                  

 األو انهغح    ؼشتٍح:ان 

 ظٍذ  َعهٍضٌح:اإل 

                             اللغت

  وٌُذوص ويٍكشوعىفد أوفٍظ وفما نشتخصح لٍادج انحاعىب انذونٍح َظاو انرشغٍم إظادج تشايط(ICDL4) 

  إظادج انثشيعح تهغحFortran90/95  تئعرخذاوCompaq Visual Fortran 2000 backage  ودساٌح

 وػذد يٍ انثشايط االحصائٍح. MatLabيط اتًثادا تش

 دساٌح ترصًٍى انرعاسب اإلفرشاظٍح فً يعال ػهىو انفٍضٌاء وفما نهًىدٌم انشٌاظً انخا  تكم ذعشتح 

 .كىعٍهح يٍ وعائم انرؼهٍى األنكرشوًَ انًرمذو

  إظادج إعرخذاو انهاذف انُمال )انًىتاٌم( كىعٍهح يٍ وعائم انرؼهى انًرمذو يٍ تخالل ػذد يٍ انثشايط انؼهًٍح

 انرخصصٍح انرً ذؼًم ظًٍ َظاو انرشغٍم أَذسوٌذ.

والهاتف  بىالحاس

 النقال

 


