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 (  Ph. D. in Materials Physics) فيزياء المواددكتوراه فلسفة في     12/2020 – 09/2018

 

 العلوم/جامعة بغدادكلية  /الفيزياءقسم علوم 

 

 عنوان االطروحة: 

 

" Preparation and characterization of polymer blend reinforced  

with nanoparticles" 

 

 M. Sc. (Materials Physics )  فيزياء المواد)  في ماجستير علوم 01/2011  - 09/2009

 

 العلوم/جامعة بغدادكلية  /الفيزياءقسم علوم 

 

 عنوان الرسالة 

 

" PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SAWDUST COMPOSITE" 

 

 Bachelor of Science (Physics ) الفيزياء) بكالوريوس علوم في علوم  09/2008  - 09/2004
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 العلوم/جامعة واسط/ بتسلسل االول على الدفعة كلية  /الفيزياءقسم علوم 

 

 

 Bachelor of Science (Mathematics )  في علوم الرياضيات )بكالوريوس  09/1996  - 09/1991

 

 التربية ابن الهيثم/جامعة بغدادكلية  /الرياضيات قسم 

 

 المؤهالت االكاديمية 
 

 عام  ●
 المستقلة.  العلميةمهارات نوعية وتحليلية في إجراء البحوث المتقدمة مع قدرة عالية على إجراء البحوث  ●

 القدرة على تطوير األهداف والغايات وتنفيذ االستراتيجيات من خالل تخطيط الدروس والخبرة التعليمية. ●

للمشاكل وتطوير حلول   ● المفاهيم  المثبتة على وضع  الدكتوراه القدرة  أبحاث  متكاملة منطقية وكما هو موضح في 

 والماجستير. 

 Mat  وبرنامج الماتالب (   PPT، والباور بوينت )Excelواإلكسل    Wordخبرة في العمل على برامج الـورود   ●

lab . 

 خبرة في االدارة وفنون االجابة على الكتب الرسمية وادارة االمور التنظيمية. ●

 

 

 والزماالت الدراسية: البعثات البحثية  
 . 2010 -حاصل على بعثة بحثية الى دولة كندا /جامعة هاليفاكس لفترة ثالثة اشهر  ●

 

 

 : اللجان ●
 

 لجنة.  100المشاركة في رئاسة وعضوية اللجان اإلدارية المختلفة الكثر من  •

 . كلية العلوم جامعة واسط(  في 2الماجستير )مناقشة  طلبة  للجان العلمية واالمتحانية ولجانالمشاركة في رئاسة وعضوية ا •

 ( بحثًا من أجل اإلنفاذ والترويج العلمي للمجالت العلمية المختلفة وابحاث الترقيات العلمية.50مقوم علمي ألكثر من ) •

 .الفيزياءالمشاركة في رئاسة وعضوية لجان مشاريع الطلبة الجامعيين في قسم علوم  •

 في رئاسة الجامعة لتدقيق الماستر شيت في شعب التسجيل لكليات الجامعة عضوية اللجان   •

 عضوية لجنة متابعة نادي الكلية  •

 عضوية لجان المشتريات وتقييم االسعار •

 عضوية لجان صيانة االجهزة المختبرية •

 عضوبة لجان شراء االجهزة المختبرية •

 عضوية لجان جرد االجهزة المختبرية  •

 اللجنة التحضيرية لمؤتمر يراءات االختراع الدولي. عضوية  •

 اللجنة التحضيرية لمعرض الحاضنات التكنولوجية الذي اقيم في جامعة واسط بالتعاون مع كلية الكوت الجامعة عضوية  •

 عضوية لجان تقييم الهدايا واالجهزة المهداة •

 مال واالبتكار في جامعة واسط. لجنة ريادة االععضوبة  •

 

 

 : المناصب االدارية  – داريةالمهام األ
 

   .2015-2012مسؤول شعبة التسجسل في كلية العلوم  •

   .2018-2017مسؤول شعبة الحاسبات في كلية العلوم  •

 .     2020ة مسؤول شعبة حاضنة اعمال جامعة واسط في رئاسة الجامع  •

 

 : التدريس والبحث   –المهام األكاديمية 
 

 ، كلية العلوم، جامعة واسط فيزياءقسم علوم التدريسي في أستاذ مساعد   الوقت الحاضر  –90/0202
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 المهام

 : الفيزياء الطبية الدراسية االولية تدريس مناهج ●

 اجهزة طبية  -

- Training 

   

   مدرس 09/2020 -06/2015

 

 المهام

 تدريس المناهج الدراسية االولية:  ●

 (. الفيزياء العامة، مختبر الصلبة، مختبر المواد كلية العلوم:  /الفيزياءقسم علوم  -

 (.الفيزياء العامة مختبر كلية العلوم: /الكيمياء قسم علوم -

 

 مساعد  مدرس 06/2015 - 09/2012

 

 (. الفيزياء العامة، مختبر الصلبة، مختبر المواد كلية العلوم:  /الفيزياءقسم علوم  -

 (.الفيزياء العامة مختبر كلية العلوم: /الكيمياء قسم علوم -

 (. الفيزياء العامة, مختبر الفيزياء العامة :الزراعة كلية  /علوم التربة قسم  -

 (. الفيزياء العامة, مختبر الفيزياء العامة :الحاسبات والرياضياتكلية  /الحاسوبقسم  -

 

 

 

 المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العلمية: المشاركات في                         

  والشباب   الرياضة  لدائرة  العلمية  للمنتديات  العلمية  والمهرجانات  المعارض  من  العديد  في  مشارك •

  شباب   رعاية   لمنتدى  والثاني  االول   المركز  اهمها  والمراكز  والدروع  االوسمة   مختلف   على   وحاصل

 . 2014 وعام 2013 لعام  الكوت

 . المحافظة  خارج   العلمية والدورات   المؤتمرات من العديد في  مشارك •

 

 : كتب الشكر والتكريمات واالوسمة والشهادات التقديرية                         

  منها  شكر   كتاب   200  من  باكثر  الجهود   تثمين  وكتب   والتقدير  الشكر  كتب   من   العديد   على   حاصل  •

   . الجامعة  رؤساء  من عشرين كتاب

  تقي  الدكتور   الجامعة   رئيس   قبل  من  تكريمه   وتم   2013  للعام   االول   المبدع   التدريسي  اختياره   تم  •

 . الموسوي

حاصل على قالدة االبداع الواسطي وشهادة افضل مخترع في مهرجان الكوت نت لالبداع الواسطي   •

 .  2018في محافظة واسط لسنة 

 . المخترعين جمعية  بها شاركت التي  للمعارض التقديرية  والشهادات االوسمة  من العديد  على حاصل  •

 

 عضوية الجمعيات والهيئاة والمؤسسات:                        

   .للوقت الحاضر  -2017 لعام  العراقية والمبتكرين المخترعين جمعية  في  عضو •

 . للوقت الحاضر – 2021 لعام  عضو في مؤسسة العلماء والتنمية العراقية •

 

 براءات االختراع:                         

  وتركيب  تصميم)و ( شمسي تتبع منظومة تطوير) ابتكاره عن2018 لعام اختراع برائتين على حاصل  •

 . (ذكي مقعد
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 المنشورات 

 

 

• CHARPY IMPACT TEST FOR SiO2 (NANO-MICRO) PARTICLES/EPOXY 

COMPOSITES International Journal of Recent Scientific Research Vol. 6, Issue, 6, 

pp.4623-4628, June, 2015 

• Study Of Some Mechanical Properties For Epoxy/ SiO2 Nano Particles Reinforced 

With 6 Layers Of CM E-Glass Fibers Composites, J o u r n a l o f A d v a n c e s i n P h 
y s i c s, V o l u m e 1 1 N u m b e r 6, I S S N 2 3 4 7 - 3 4 8 7 

• Preparation And Study of Some Physical Properties for Polyester Reinforcement by 
(Al) Powder Composites, International Journal of Application or Innovation in 

Engineering & Management (IJAIEM) Web Site: www.ijaiem.org Email: 

editor@ijaiem.org Volume 3, Issue 10, October 2014 ISSN 2319 – 4847 

• Thermal Decomposition Kinetics Unsaturated Polyester and Unsaturated Polyester 

Reinforcement by Toner Carbon Nano Powder (TCNP) Composites,International 
Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM) Web 

Site: www.ijaiem.org Email: editor@ijaiem.org ,Volume 4, Issue 3, March 2015 ISSN 
2319 – 4847. 

• Thermal Degradation Kinetics Epoxy (DGEBA) and Epoxy Reinforcement by Toner 
Carbon Nano Powder Composites, IJPAS Vol.03 Issue-06, (June, 2016) ISSN: 2394-

5710 International Journal in Physical & Applied Sciences (Impact Factor- 3.960) 

• Study of the Thermal Properties for Polymer Matrix Composite Reinforced by Toner 
Carbon Nano particles (TCNP), Eng. 32,Part (B), No.6, 2014ng. &Tech., Vol. 32,Part 

(B), No.6, 2014. 

• Effect of Water on Some Mechanical Properties for Sawdust and Chopped Reeds /UPE 

composites, Baghdad Science Journal Vol.8(2)2011. 

• Study some of the mechanical characteristics for polymer matrix composite reinforced 

by toner carbon nanoparticles TCNP, Wasit Journal for Science & Medicine 2014 7(3): 
(5-14). 

• Preparation and study Impact and Hardness Strength for Gravel Nano Particles 

/Polyester Composites,J.Thi-Qar Sci. Vol.4 (4) July/2014,ISSN 1991- 8690. 

• Effect of Water on Some Mechanical Properties for Gravel Particles/Polyester 

Composites,Journal of Science, Al-Nahrain University Vol.71 (4), December, 4174, 
pp.771-741. 

• Tensile behavior of gravel nanoparticles GNP –epoxy nano composites, Wasit Journal 
for Science & Medicine 2014 7(4): (7-16).Conference Paper  

• Conference Paper  •  Open Access 

Effect of water on impact strength of RTV silicon rubber/ Thermosets blend reinforced 

with nanoparticles 

Farhan, A.J., Jaffer, H.I. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1530(1), 012135 

• Conference Paper    Open Access 

Fabrication and Development Low Cost Dual Axis Solar Tracking System 

Farhan, A.J. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 757(1), 012042 

• Conference Paper  •  Open Access 

Effect of RTV Silicon Rubber on Some Mechanical Properties of Epoxy/Polyester 

Polymer Blends 

Farhan, A.J., Jaffer, H.I. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 757(1), 012037 

• Conference Paper  •  Open Access 

Investigation of the Thermal Conductivity of Binary Polymer Blends 

Farhan, A.J., Jaffer, H.I. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 757(1), 012019 

• Conference Paper  •  Open Access 

Influence of Aluminum Fine Powder Content on the Some Mechanical Properties of 

Epoxy and Polyester Composites  

Mohan, K.S., Awad, N.M., Hussein, W.A., Farhan, A.J. IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, 2020, 757(1), 012005 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192256339
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206385511
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216337999
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216333836
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216346821
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• Conference Paper  •  Open Access 

Study of Cross Section Areas Ratios for Scattering Interactions of Gamma Photons in 
He, Fe, Fm, H2O Materials  

Aldhuhaibat, M.J.R., Amana, M.S., Farhan, A.J., Jubier, N.J. 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 757(1), 012013 

• Article 

Study of the kinetics of thermal degradation of unsaturated polyester and polyester/ 

silica nanoparticles composites by tga and DSC analysis techniques | Estudo da cinética 
da degradação térmica de compósitos de nanopartículas não-saturadas de poliéster e 

poliéster / silica por técnicas de análise tga e DSC 

Farhan, A.J. 

Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), pp. 437–448 

• Article 

Effect of alumina contents on the some mechanical properties of alumina (Al2o3) 

reinforced polymer composites 

Farhan, A.J., Hussein, W.A. 

Neuro Quantology, 2020, 18(5), pp. 35–42Wasit. 
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