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  الشهادات الجامعية
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 M. Sc. (Theory and Molecular ) )النظرية والجزيئية فيزياء   في ماجستير علوم 01/2014  -  09/2012

 

 جامعة بغداد / للبنات العلومكلية  /الفيزياءقسم علوم 

 

 عنوان الرسالة 

 

) and +, C++Study Some of Physical Properties of Carbon Atom, its ion(C "Master's Thesis:  "

"22P 22S2 1S 12P 22S2 1S22S2 ) in The States 1S-, B+ions (Nthe like  

" 

 

 Bachelor of Science (Physics ) الفيزياء) بكالوريوس علوم في علوم  09/2007  -  09/2003

 

 العلوم/جامعة واسط كلية  /الفيزياءقسم علوم 

 

 

 

 

 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 . 

 

 

 

 

 : اللجان ●
 

•  

 .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 صيانة االجهزة المختبرية •

 المختبريةضوية لجان جرد االجهزة ع •

 عضوية لجان مسابقات الطالب   •
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 عضوية لجان التدريب الصيفي  •

   عضوية اللجان االمتحانية •

 

 : التدريس والبحث   –المهام األكاديمية 
 

 ، كلية العلوم، جامعة واسط فيزياءقسم علوم التدريسي في مدرس    الوقت الحاضر  –90/0212

 

 المهام

 : الدراسية االولية  تدريس مناهج ●

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

   

 مساعد  مدرس 09/2020 - 06/2014

 

 المهام

 تدريس المناهج الدراسية االولية:  ●

 (.الميكانيكمختبر الكهربائية, مختبر ، مختبر الفيزياء العامةكلية العلوم:  /الفيزياءقسم علوم 

 

 

 

 

 

 المشاركات في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العلمية:                            

 . المحافظة  خارج   العلمية والدورات   المؤتمرات من العديد في  مشارك •

 

 : كتب الشكر والتكريمات واالوسمة والشهادات التقديرية                             

خمسة    منها شكر  كتاب 30 من  باكثر الجهود تثمين وكتب  والتقدير  الشكر كتب  من العديد على  حاصل  •

   .الجامعة  رؤساء من كتب
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 المنشورات 
 

• IOP Conf. Series:  

Calculation Some Atomic Properties For Three and Four Electron Systems by Using 
Hartree- Fock Method Materials Science and Engineering 757 (2020) 012068, IOP 

Publishing 

doi:10.1088/1757-899X/757/1/012068 

• Effect of Alumina Contents on the Some Mechanical Properties of Alumina (Al2O3) 

Reinforced Polymer Composite 

NeuroQuantology 

doi:10.14704/nq.2020.18.5.NQ20165 

 

• 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 

 

 . (-N+, B)   حساب دالة توزيع  الكثافة القطرية للمدارات الرئيسية لذرة الكاربون وااليونات المشابهة لها •

ص4،  1458- 1455(، ص ص.  2014ديسمبر/كانون األول  31) 4، العدد 11المجلد  العدد • . 

 .مجلة بغداد للعلوم •
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