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 الشهادات الجامعية 
 

  (.Ph. D. in Philosophy in Physics)  علوم الفيزياءدكتوراه فلسفة    09/2020  – 09/2017

 
 علوم كلية ال /فيزياءقسم علوم ال

 واسط. جامعة 

 

 عنوان االطروحة: 

 

) Nano 5(PMMA / CaTiZrO Preparation and Characterization of the"
composite Used in Biomedical Applications" 

 
 (M. Sc. in Physics)   علوم الفيزياءماجستير  12/2015   - 09/2013

 
 قسم علوم الفيزياء/ كلية التربية

 جامعة المستنصرية. ال

 

 عنوان الرسالة 

 

" Study of structural and optical properties of Zinc Oxide thin films doped by Iron 
prepared by chemical spray pyrolysis method " 

 
 Bachelor of Science (Physics) فيزياءفي علوم ال تربيةبكالوريوس   06/1991   - 09/1985

 

 قسم علوم الفيزياء/ كلية التربية
 تنصرية. جامعة المسال

 

 المؤهالت االكاديمية 
 

 عام  •
 . تصنيع االجهزه المخبرية البسيطةقدرة على اللبحوث مع وتحليلية في إجراء ا عمليةمهارات  •

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

للمشاكل وتطوير حلول متكاملة   • المفاهيم  المثبتة على وضع  والقدرة  الدكتوراه منطقية  أبحاث  كما هو موضح في 

 . والماجستير

 .    (PPT) باور بوينتوال، Excel كسلواإل  Word  خبرة في العمل على برامج الـورود •

 



 

2  

 

 

 

 

 

 :  اللجان •

 

 .في رئاسة الجامعة وفي كلية العلوم ةرئاسة وعضوية اللجان اإلدارية المختلف العشرات في في ةمشاركال •

 . فيزياءعلوم الالجامعيين في قسم  الطلبةلجان مشاريع  المشاركة في عضوية •

 .عضوية اللجان الوزارية المشاركة •

 

 والبحث التدريس  –  ةاألكاديمي المهام
 

   مساعد مدرس  –02/6102

 

 ، كلية العلوم، جامعة واسط فيزياء القسم علوم محاضر في 

 

 المهام 

 : بالمختبر   ي تدريس •

 . مختبر الحرارية  كلية العلوم / فيزياءعلوم القسم  -

 طلبة بكلوريوس   2 :على مشاريع بحثيةاإلشراف  -

   

  مدرس 09/0220  -90/7120

 

 المهام 

 : بالمختبر   ي تدريس •

ومختبر                رمختبر التماثلية والرقمية ومختبر البصريات والليز  كلية العلوم  /فيزياءعلوم القسم   -

 . البصريات 

 طلبة بكلوريوس   2 :على مشاريع بحثيةاإلشراف  -

 

 عام  –  السيرة الوظيفية

 
 

عدد  السنة 
 السنوات 

 الدرجة الوظيفية ومكان العمل 
 من إلى

 واسط جامعة  ،رئاسة الجامعة قسم البحث والتطوير/ ، رئيس فيزيائيين معاون  5 2008 2013

 مستنصرية امعة الج ، كلية التربية،فيزياءقسم علوم ال طالب دراسات عليا /ماجستير  2 2013 2015

 واسط جامعة  ، البحث والتطوير والدراسات العليا قسم  مدير  /   مدرس مساعد 1 2015 2016

 واسط جامعة   ، علوم كلية ال الفيزياء/ قسم علوم  في   تدريسي  /   مدرس مساعد 1 2016 2017

 واسط امعة ج ،علوم، كلية الفيزياءقسم علوم ال دكتوراه  طالب دراسات عليا / 4 2017 2020

 العلوم، جامعة واسط  كلية/ لجنة الترقيات العلمية  مقرر / مدرس  2020 الوقت الحاضر 
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 المنشورات 
 

 

 ليزيةكباللغة اإلن االبحاث المنشورة** 

 

1. Mechanical Properties of (PMMA/CaTiZrO5) the Biocompatible 
To cite this article: Ali K. Hattab et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1362 012154 Journal of Physics: Conference Series. 

2. The Effect of Adding (CaO: ZrO2: TiO2) (CZT) NPs  Powder on the 

Thermal Properties and Thermal  Expansion of (PMMA) in Bio-

Compatible  Applications. 
NeuroQuantology | June 2020 | Volume 18 | Issue 6 | Page 27-35 | doi: 10.14704/nq.2020.18.6.NQ20179  

 

 

 باللغة العربية االبحاث المنشورة** 

 المحضرة بطريقة التحليل الكيميائي الحراري (   (ZnO) ة) تأثير التشويب بالحديد على الثوابت البصرية الغشي

 كلية التربية/قسم الفيزياء / الجامعة المستنصرية
 2015نيسان   23-22المؤتمر العلمي التخصصي الحادي والعشرين 

 

 : المشاركات* 
 

في جامعة كاشاان والمنعقد  2019تموز    12-8للفترة  ) التوصاي    التحديد والتحلي  اللي للمواد النانوبة   بورشاة عم مشاار    •
 .اليرانية في الجمهورية السالمية

 

 العضوية 
 

 العراقية  لفيزياءعلوم اجمعية  الوقت الحاضر  – 1989

 

   االهتمامات

 .  والقراءة  لرياضةوا السفر 

 15/09/2021: تاريخ التحديث


