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المواليد  :بغداد .5791/6/51
الجنسية  :عراقي.
الحالة االجتماعية :متزوج (عدد االوالد .)3
عنوان العمل  :قسم الفيزياء – كلية التربية – الجامعة المستنصرية.
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد (.)9159/5/97

الشهادات الدراسية:
 دكتوراه علوم فلسفة في الفيزياء ()6102
عنوان االطروحة (تحضير التراكيب النانوية المشوبة وغير المشوبة لمركب ثنائي أوكسيد
التيتانيوم وتطبيقاتها).
التقدير :جيد جدا ( ) 88.83
الجهة المانحة  :قسم الفيزياء  /كلية العلوم /الجامعة المستنصرية.
 ماجستير علوم في الفيزياء ()0992
عنوان الرسالة (دراسة الخواص البصرية كدالة لدرجة حرارة األساس والتلدين
ألغشية  CdTeالرقيقة المحضرة بطريقة التبخير الثنائي)
التقدير  :جيد ( ) 76.17
الجهة المانحة  :قسم الفيزياء  /كلية العلوم /جامعة النهرين
 بكلوريوس علوم فيزياء () 1993
التقدير (  ) 66.58ترتيب  4من مجموع  9خريجا
الجهة المانحة  :قسم الفيزياء  /كلية العلوم /جامعة النهرين

الخبرة األكاديمية والتدريس:
 تدريسي في المعهد العالي للمهن الهندسية  /بنغازي /ليبيا من  0991لغاية 2011-2005
 تدريسي في قسم الفيزياء  /كلية التربية  /الجامعة المستنصرية منذ  6112/06/00ولحد االن .

األنتساب المهني او الجمعيات:
 مسؤول القلم السري في رئاسة الجامعة المستنصرية ( من  6102/06/61لغاية االن).
 مسؤول الدرجات الخاصة في رئاسة الجامعة المستنصرية ( من  6102/06/61لغاية االن).

الجوائز والتكريم األكاديمي
 )0( كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
 )16( كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنصرية.
 )6( كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التربية  /الجامعة المستنصرية.
اللغات التي يجيدها:
 اللغة العربية
 االغة االنكليزية

المنشورات والنشاطات العلمية:







الحصول على براءة أختراع مسجلة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
المشاركة في عدة مؤتمرات علمية عالمية ومحلية.
تقييم أكثر من  2بحوث في مجالت عالمية ومحلية.
االشراف على طلبة الدراسات العليا واالولية.
عضو في العديد من المناقشات العلمية لطلبة الدراسات العليا.
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