
  

 

 

 سيرة علمية وشخصية

 

 

هادي دويج زرزور العتابي الدكتور  الستاذا  

7/1963/ 1الكوت/   العراق / واسط /  -التولد:   

متزوج   -ذكر             الحالة االجتماعية:  -الجنس:         عربية  -القومية:عراقية        -الجنسية:  

         مستشفى الزهراء في الكوت.        حي الكفاءات مقابل  /  محافظة واسط -العنوان الكامل للسكن:

hadidawyich@yahoo.com  كتروني:لعنوان البريد اال-   

          alattabih@uowasit.edu.iq                                           

      07801546346-رقم الموبايل:

قسم الفيزياء  /  كلية العلوم /  جامعة واسط  -مكان العمل الوظيفي:   

   12/6/1620-تاريخ الحصول عليه:                          أستاذ   -للقب العلمي:ا

 

 المؤهالت العلمية:-

جامعة بغداد  –الدكتوراه: االختصاص العام علوم الفيزياء / االختصاص الدقيق فيزياء نووية من كلية العلوم  -1

0م وبدرجة )امتياز(2006عام  

في الحالة الحرة وتحت تاثير المجال   ارلو لتكامل المسار لذرة البوزترونيوم عنوان االطروحة ) محاكاة مونتي ك

الدكتور)مازن مانوئيل(, رئيس لجنة المناقشةاالستاذ   بأشراف االستاذ الدكتور)علي عطية( واالستاذ 0المغناطيسي(

   0م21/9/2006الدكتور ) رعد عبد الكريم راضي(, تاريخ المناقشة :  

 



  

 

جامعة بغداد  -فيزياء نووية من كلية العلوم صاص العام علوم الفيزياء/ االختصاص الدقيق الماجستير: االخت -2

0م وبدرجة )جيد جدا"(1992عام  

بأشراف رئيس باحثيين  0(232-والثوريوم  238-عنوان االطروحة )نسب المقاطع العرضيةالنشطار نظيري اليورانيوم

اقشة االستاذ الدكتور)سامي السامرائي(, تاريخ  اقدم الدكتور)رافع قدوري الكبيسي(,رئيس لجنة المن

0م17/5/1992المناقشة:   

. م,الخامس على الدفعة, المعدل العام)جيد(1986جامعة بغداد -البكلوريوس: فيزياء عام,كلية التربية ابن الهيثم -3  

 

 الدورات التعليمية:-

ادر/هيئة التعليم العالي والبحث  م/مركز تطوير الكو1992شهادة مشاركة عن دورة )طرائق التدريس(لسنة -1

0العلمي  

م مركز الحاسوب/هيئة التعليم التقني/وزارة التعليم العالي  2001شهادة مشاركة عن دورة )كفاءة الحاسوب(لسنة   -2

0والبحث العلمي  

المركز   11/2009/ 26ولغاية 2009/ 24/11متميزا"(للفترة  ان تكون مديرا"  شهادة مشاركة عن دورة )كيف -3

0ي لالستشارات والتطوير االداري/وزارة التخطيط والتعاون االنمائيالوطن  

شهادة مشاركة عن ورشة عمل )مكافحة الفساد والشفافية والحكم الرشيد للمحافظات( / المعهد العراقي بالتعاون  -4

   0م 2010يونيو لسنة   1-مايس 29لبنان للفترة من  -مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية/بيروت 

 

 اللجان العلمية والوظيفية:-

2007-2006عضو لجنة امتحانية في قسم الفيزياء للعام الدراسي -1  

م 2008عضو لجنة استالم الرواتب في كلية العلوم لسنة  -2  

2010/ 2009ولسنة2009/ 2008عضو لجنة الوقاية من المواد السامة والخطرة في جامعة واسط لسنة  -3  

2010-2009-2008مواد الكيميائية في كلية العلوم لسنواترئيس لجنة السيطرة على صرف ال-4  

لجنة االشراف على توثيق الدرجات  -5  



  

 

في كلية العلوم 2009/ 2008رئيس اللجنة االمتحانية   -6  

2008/2009رئيس لجنة شراء الكتب الخاصة بالمكتبة المركزية في جامعة واسط للعام -7  

لجنة متابعة واختيار طلبة واعدون   -8  

نة الترفيعات لمنتسبي جامعتنا لج -9  

2010-2009عضو في لجنة التعيينات في رئاسة جامعة واسط لسنوات -10  

2010رئيس لجنة فتح العطاءات في رئاسة جامعة واسط للعام -11  

2009/ 2008اللجنة االمتحانية الفرعية -12  

لجنة غرفة العمليات لالمور الطارئة  -13  

لجنة الترفيعات في الكلية  -14  

2011/ 2010 – 2009/2010لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا للسنوات -15  

2011/ 2010 – 2010/ 2009اللجنة االمتحانية لالمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا للسنوات -16  

2011/ 2010-2009/2010لجنة االشراف والمصادقة على القروض للسنوات -17  

2009/2010  وسنة 2009/ 2008لسنة اللجنة االمتحانية رئيس  -18  

2010لسنة لجنة استحداث مجلة علمية للعلوم في الكلية  -19  

2010و 2009للسنوات  لجنة ايجار االكشاك والنوادي الطالبية في الجامعة -20  

لجنة اختيار المتقدمين للدراسة على النفقة الخاصة  -21  

2009/2010لجنة امتحانية فرعية  -22  

مؤتمر العلمي االول لكلية العلوم )الغطاء االخضر ضمان لبيئة نظيفة( رئيس اللجنة التحضيرية لل -23  

2009/2010رئيس لجنة المناقشة للمؤتمر الطالبي االول لكلية العلوم للعام الدراسي   -24  

رئيس لجنة معالجة مالحظات مديرية الدفاع المدني  -25  



  

 

رئيس لجنة تحديث الموقع االلكتروني لكلية العلوم -26  

لجنة تحقيقية  رئيس  -27  

عضو لجنة تحقيقية  -28  

رئيس لجنة توقيع االستمارات الخاصة بسلف الموظفين  -29  

عضو لجنة تحضيرية لتشكيل مشروع )موسوعة واسط الحضارية(  -30  

رئيس لجنة الية التعاون -31  

2008/2009رئيس اللجنة االمتحانية لقسم علوم الحياة للعام الدراسي   -32  

شراف على توثيق درجات طلبة كلية العلوم رئيس لجنة اال -33  

عضو لجنة النظر في احتياجات الكوادر االدارية والفنية في الجامعة أضافة الى النظر في الطلبات المقدمة   -34

 لغرض التعيين بعقود في الجامعة 

2009عضو لجنة تعيين حاملي شهادة الماجستير على الدرجة السادسة الشاغرة للعام  -35  

س لجنة عمل الموقع االلكتروني لكلية العلوم رئي -36  

رئيس لجنة ترصين الدراسات العليا -37  

رئيس لجنة تأليف كتاب علم النانوتكنولوجي  -38  

2012/ 1/ 24في  276رئيس لجنة رسائل واطاريح جامعية باالمر االداري -39  

2011/ 12/12في   5351رئيس لجنة ادارة صندوق التعليم العالي باالمر االداري-40  

2011/ 9/ 12في 3865رئيس لجنة استكمال متطلبات الطلبة للمشاركة في حفلة التخرج باالمر   -41  

14/8/2011في  3549رئيس الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية -42  

في   10187باالمر الجامعي  2010/2011عضو لجنة ترشيح المتقدمين على قناة المتميزين بجامعتنا للعام  -43

3 /8 /1201  



  

 

في   3488رئيس اللجنة التحضيرية للتهيؤ واستكمال متطلبات برنامج االجتماع للهيئة التخصصية لعلوم الفيزياء -44

8 /8 /2011  

2011/ 28/7في    3428رئيس لجنة استحداث الدراسات العليا)الدكتوراه(في قسم علوم الحياة باالمر االداري  -45  

15/6/2011في    2482ة لجنة العداد تقديرات الموازنة االتحادي -46  

23/5/2011في 2184رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر الطالبي االول لكلية العلوم باالمر االداري   -47  

2011/ 4/ 14في 4851عضو لجنة التعيينات المركزية في الجامعة باالمر الجامعي   -48  

2011/ 3/ 17في116باالمر االداري س 2009/2010رئيس لجنة تدقيق الماسترشيت النهائي للعام -49  

رئيس لجنة كيفية تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي االمريكية باالمر   -50

20/3/2011في 1107االداري  

2/2011/ 20في582رئيس لجنة االشراف والمتابعة على مجلة لسان االوراق الشهرية باالمر االداري -51  

13/2/2011في    539الداريرئيس لجنة مجلس ولجان ضمان الجودة باالمر ا  -52  

2011/ 1/ 31في 52رئيس اللجنة المركزية العداد االسئلة االمتحانية باالمر االداري س  -53  

2011/ 1/ 16في217العددالثاني باالمر االداري 2011/ 2010رئيس لجنة اعداد دليل كلية العلوم للعام -54  

18/1/2011في 264اريباالمر االد 2009لسنة160رئيس لجنة تنفيذ الية التعاون رقم -55  

2011/ 1/ 5في 104رئيس لجنة السيطرة على المصادر المشعه في الكلية باالمر االداري -56  

2011/ 1/ 5في90رئيس لجنة تقديم دراسة استحداث وحدة الفلك باالمر االداري -57  

12/2010/ 27في  3789رئيس لجنة دليل المواد الكيمياوية والبايلوجية باالمر االداري -58  

2010/ 11/ 1في 3509يس لجنة جرد المواد الكيمياوية والخطرة باالمر االداري رئ -59  

13/7/2010في   2267رئيس لجنة تأليف كتاب عن علم النانوتكنولوجي وتطبيقاته باالمر االداري ذي العدد -60  

2010/ 3/10في3038رئيس لجنة ترصين الدراسات العليا باالمر االداري -61  

   2010/ 2/8في2469كتروني لكلية العلوم باالمر االداريرئيس لجنة عمل موقع ال -62



  

 

20/9/2010في   2981باالمر االداري رئيس لجنة متابعة اعمال معرض التعليم العالي -63  

2010/ 5/ 23في 6513عضو لجنة النظر في احتياجات الكوادر االدارية والفنية باالمر الجامعي -64  

10/5/2010في   5957الكاديمي باالمر الجامعي عضو لجنة مجلس ضمان الجودة واالعتماد ا -65  

18/4/2010في 4916عضو اللجنة التحضيرية لتشكيل مشروع موسوعة واسط الحضارية باالمر الجامعي   -66  

  1241رئيس لجنة تعاون وزارة التعليم العالي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باالمر االداري  -67

22/4/2010في   

  2637تحقيقية في عدم قيام مديرية االقسام الداخلية بتسليم بنايتي العطار والزهراء باالمر الجامعي   رئيس لجنة  -68

2010/ 2/ 23في   

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي االول لكلية العلوم)الغطاء االخضر ضمان لبيئة نظيفة(باالمر   -69

   14/6/2010في 1840االداري

  2014ريع البحثية الستة المميزة لقسمي علوم الحياة والفيزياء باالمر االداريرئيس لجنة مناقشة المشا -70

23/6/2010في   

2010/ 5/ 23في1562رئيس لجنة معالجة المالحظات المذكورة في كتاب مديرية الدفاع المدني باالمر االداري -71  

2010/ 5/ 6في   1370االداريرئيس لجنة فريق عمل في قسم الفيزياء الجراء دراسة شاملة وموسعة باالمر  -72  

   2009/ 4/ 15في 4057عضو لجنة تحقيقية في مذكرة مقدمة من رئيس الجامعة باالمر الجامعي -73

لجنة ايجاد الية لطباعة الكتب ذات الفائدة للطلبة. -74  

تشكيل لجنة نصب اجهزة المركز االستشاري البيئي 75  

تشكيل لجنة النهوض بالمرأة-76  

وضع هيكلة وتبويب رسائل الماجستير تشكيل لجنة علمية ل-77  

2014/ 2/ 23في   1000لجنة المتابعة و تنفيذ مذكرات التفاهم مع شركة ابن سينا -78  

2013/ 3/ 12في   1056راء  لجنة خطة مراجعة النظ-79  

لجنة مهمة اعداد ورقة عمل خاصة تتضمن البحوث المنشورة وغير المنشورة  -80  



  

 

26/1/2014/في  29لجنة امتحانية مركزية  -81  

20/1/2014في   1139لجنة صيانة بناية الرئاسة القديمة -82  

19/1/2014في   475يا لجنة توزيع ايرادات النفقة الخاصة للدراسات العل-83  

2014/ 1/ 5  7لجنة امتحانية س -84  

2013/ 3/ 29في 5034لجنة الية التعاون مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعليم العالي  -85  

2013/ 12/11في    4443ة دراسة المواضيع العلمية التي تتضمن المستجدات العلمية الحديثة لجن  -86 

2013/ 11/ 3في    4280لجنة اقامة مشروع بحثي يخص الماء من حيث الخواص والمتغيرات التي تطرأ عليه -87  

10/2013/ 8في   3842لجنة عمل منظومة رش االغشية الرقيقة -88  

(االيطالي المرقم  18/ 5كرة تفاهم بين كلية العلوم /جامعة واسط والمعهد العالمي للبصريات ) تشكيل لجنة اعداد مذ-89

18/9/2013في   3452  

2013/ 9/ 8في   3233لجنة معالجة النفايات  -90  

2013/ 7/ 15في   2628فاع المدني لجنة متابعة اعمال الد-91  

8/7/2013في   5562لجنة استحداث دراسة الماجستير في اختصاص الفيزياء الطبية -92  

4/6/2013في   9097لجنة استالم سيارات الكوستر من قبل الحكومة المحلية في قضاء بدرة  -93  

2013/ 5/ 30في  2055لجنة تطوير مشروع بحوث التخرج الخاصة بالطلبة  -94  

2013/ 7/ 29في   2749هيئة تمرير مجلة واسط للعلوم والطب -95  

21/5/2013في   1913لجنة التنوع االحيائي  -96  

2013/ 4/ 22في   1467لجنة التهيؤ الحتفالية يوم االرض -97  

2013/ 17/2في   2442طني الشامل للنانو تكنولوجي  لجنة عقد المؤتمر الو -98  

/ 11/12في   21694( في اسكان الطلبة  5لجنة مهمة معاينة بنايات المجمع السكني رقم )-99  

24/9/2012في  1رقم  لجنة الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية الم-100  



  

 

2014  -2013لجنة احتفالية التخرج لسنة -101  

(   CBRN ة النووية والكيمياوية والبايولوجية واالشعاعية )  ح لللجنة الوزارية لمنع انتشار االسعضو في ا  - 102

 .  12/2015/ 17في   7/5/4210ة الدمار الشامل حسب االمر الوزاري المرقم ق/حلاس

لتدريب والتطوير االول الشامل ورسم السياسات الستراتيجية حسب كتاب محافظة واسط /  عضو في برنامج ا -103

 .  12/2015/ 9في   1/5/428ذي العدد   مكتب المحافظ  

رئيس لجنة دراسة ومعالجة مياة المصب العام في محافظة واسط  من اجل استحداثها لالغراض الزراعية     -104

 .   26/9/2015في    325/ 5/ 1الصادر من السيد المحافظ ذي العدد 

لطلبة التقدمين   2016  – 2015عضو في لجنة اعداد وتنفيذ اسئلة االمتحان التنافسي لقسم الفيزياء لسنة   -105

 للدراسات العليا  . 

ولغاية    11/9/2008رئيس لجنة اختصاصات الفيزياء للجامعات العراقية كافة واقسام الفيزياء للفترة من )  – 106

 ي لجنة عمداء كليات العلوم العراقية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ( ف  2015/ 5/  31

  249محاضر في مركز التعليم المستمر / جامعة واسط في دورة طرائق التدريس الحديثة حسب الكتاب المرقم    -107

 .   206/ 6/ 28في 

 

 المناصب االدارية: 

(الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م ر  536)عميد كلية العلوم/جامعة واسط/ تعين حسب الديواني -1

  18057واالمر الجامعي 2010/ 12/ 20في1714وحسب االمر الوزاري م و ع/ 2010/ 12/12في   48/8175ن/

(.  2015/ 5/ 31 – 2008/ 9/ 11للفترة  )  2010/ 27/12في   

, باشر    10/9/2008(والمؤرخ في 955/ 4عميد كلية العلوم وكالة حسب االمر الوزاري المرقم)م و  -2

2008/ 9/ 11يوم  

حسب االمر االداري   2008/ 9/ 11م ولغاية5/3/2007رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم/جامعة واسط من  - 3

2007/ 3/ 5في 269المرقم  

م2002-1995رئيس قسم الكهرباء في المعهد التقني/الكوت/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة من   - 4 

1995-1993قسم المساحة في المعهد التقني / الكوت/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة  مقرر   - 5  



  

 

  23/9/1992تدريسي في المعهد التقني/ الكوت/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة من    -6

11/2004/ 27ولغاية  

0ولحد االن 27/11/2004تدريسي في جامعة واسط / كلية العلوم/ قسم الفيزياء من     -7  

في جامعة واسط / كلية العلوم / قسم الفيزياء / مشرفا على طلبة الماجستير وتدريس المواد ذات    تدريسي - 8

 الطبيعة المتقدمة في مجال الفيزياء للدراسات العليا والمرحلة الثالثة والرابعة في الدراسات االولية 

2019\ 5\ 30ولغاية    2017\12\ 25رئيس جامعة واسط من   -9  

 

 كتب الشكر والتقدير:-

          شكر وتقدير من السيد الوزير الدارة التشكيالت التي بمعيته ومن خالل عمله في مجلس الجامعة ذي العدد -1

   2009/ 6/ 23في  2009/ 17م و

   2009/ 6/ 7في   7/5/1543شكر وتقدير من عميد كلية العلوم / جامعة تكريت ذي العدد -2

من جامعة النهرين الرسال فولدر مطوية   8/6/2009في   4/2126لعددشكر وتقدير ذي ا -3  

من رئيس جامعة واسط للجهود المبذولة والعمل الدؤوب   12/2008/ 4في   11951شكر وتقدير  -4  

من رئيس جامعة واسط للجهود المبذولة والعمل الدؤوب  10/2007/ 28في  9304ذي العدد  شكر وتقدير -5  

لندوة العلمية االولى  امن عميد كلية العلوم /جامعة واسط للمشاركة في   2008/ 1/ 3ي  ف  6ذي العدد  شكر وتقدير -6

2009/ 2008  ضمن الموسم الثقافي   

من مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية بسبب استحداث   10/2006/ 6في  11015  ذي العدد شكر وتقدير  -7

 البيت الحيواني 

من مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية للعمل الدؤوب في     2009/ 17/11في   13350ذي العدد  شكر وتقدير -8

انفلونزا الخنازير الحملة الوقائية من فيروس   

من عميد كلية العلوم للمشاركة في اللجنة االمتحانية   2007/ 7/ 18في  880  ذي العدد شكر وتقدير  -9

2007/ 2006للعام  

الهدائه مطوية كلية العلوم من مدير عام شرطة واسط   4/2/1273 ذي العدد  شكر وتقدير  -10  



  

 

من رئيس جامعة واسط لاللتزام بالتوجيهات الوزارية    2009/ 3/ 18في   2814 ذي العدد  شكر وتقدير  -11

 والجامعية من خالل عقد الندوات

من رئيس قسم النشاط الرياضي لحضوره االنشطة الرياضية  2009/ 8/ 4في   93 ذي العدد  شكر وتقدير  -12  

من السيد رئيس الجامعة للشعور العالي بالمسؤولية   2009/ 8/ 11في   8706دد ذي الع شكر وتقدير  -13  

من عميد كلية العلوم للمشاركة في تصحيح الدفاتر االمتحانية   23/9/2007في   1072 ذي العدد  شكر وتقدير  -14  

ة في  من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية المساهم  12/1/2010في  458  ذي العددشكر وتقدير -15

 لجنة شراء الكتب للمكتبة المركزية 

من السيد رئيس الجامعة للمشاركة في احتفالية يوم الجامعة  2010/ 1/ 17في775  ذي العددشكر وتقدير -16  

من السيد رئيس الجامعة اثناء فترة االمتحانات 2010/ 6/ 7في   7382 ذي العدد  شكر وتقدير  -17  

من السيد الوزير لما لمسه من تطور ونجاح واالرتقاء في   16/6/2010في    4/927م و  ذي العدد  شكر وتقدير  -18

 واقع الجامعة والكلية 

من مدير تربية محافظة واسط لتهيئة االجواء المناسبة القامة   2010/ 9/ 19في 38391 ذي العدد  شكر وتقدير  -19

 السفرات العلمية المدرسية واالطالع على المختبرات العلمية ورفع مستوى الطلبة

من السيد رئيس الجامعة للجهود المبذولة في لجنة فتح  2010/ 8/ 22في  11090  ذي العددكر وتقديرش -20

 العطاءات 

2009/ 9/ 16في  10380شكر على تهنئة من السيد رئيس الجامعة ذي العدد -21  

2010/ 1/4شكر على تهنئة من السيد معاون عميد كلية التربية االساسية للشؤون العلمية / جامعة واسط في  -22  

في    1223ذي العدد 2008/ 2007شكر من السيد عميد كلية العلوم للمشاركة في اللجنة االمتحانية للعام  -23

13/8/2008  

شكر من السيد رئيس الجامعة للجهود المبذولة والمتميزة في تأليف كتاب )تقانة النانو واالفاق المستقبلية( ذي   -24

10/5/2011في    6019العدد   

( ضمن تقييم االداء للقيادات الجامعية من وزارة  95لسيد رئيس الجامعة للحصول على تقدير أمتياز) شكر من ا -25

2011/ 4/ 21في  5186التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد  



  

 

2012/ 24/1( في  25/202/ 1شكر من مكتب السيد محافظ واسط ذي العدد) -26  

12/2011/ 20م في5/148شكر من وزارة العلوم والتكنولوجياذي العدد  -27  

10/2011/ 27في  4/9053شكر من جامعة بغداد / كلية العلوم ذي العدد -28  

2011/ 3/10في   101شكر من كلية العلوم / جامعة النهرين ذي العدد ل ع/  -29  

2011/ 3/10في   13821حاصل على وسام الجامعة باالمر الجامعي   30  

2011/ 2/10شكر من كلية العلوم/جامعة النهرين ذي العدد ل.ع في -31  

2011/ 3/10في  13808شكر من رئيس الجامعة ذي العدد -32  

29/9/2011في   404شكر من نقابة المعلمين/فرع واسط ذي العدد -33  

2011/ 9/ 27في   13430شكر من جامعة واسط ذي العدد -34  

10/7/2011في   202م ذي العدد ع س/شكر من جامعة النهرين/كلية العلو -35  

2011/ 7/ 7في   35/1894/ 7المعهد التقني الصويرة ذي العدد / شكر من هيئة التعليم التقني -36  

4/7/2011في   15/2609/ 7شكر من كلية العلوم / جامعة تكريت ذي العدد -37  

2011/ 7/ 4في    9051شكر من رئيس الجامعة ذي العدد -38  

26/6/2011في   1394كلية العلوم ذي العدد شكر من جامعة ديالى /  -39  

19/6/2011في   4911شكر من جامعة ديالى / كلية العلوم ذي العدد -40  

19/6/2011في   3530شكر من جامعة الموصل / كلية العلوم ذي العدد  -41  

14/6/2011في    7896شكر من رئيس الجامعة ذي العدد -42  

في   2006لمنطقة الجنوبية/مديرية بيئة واسط ذي العدد وأ/د/ شكر من دائرة حماية وتحسين البيئة في ا-43

22/5/2011  

10/5/2011في    6019شكر من رئيس الجامعة ذي العدد -44  

21/4/2011في    5186شكر من رئيس الجامعة ذي العدد -45  



  

 

11/2010/ 8في 754شكر من جامعة الكوفة  ذي العدد م/ -46  

11/2009/ 17في  13350ؤون العلمية ذي العدد شكر من السيد مساعد رئيس الجامعة للش -47  

   25/7/2010في   1273/ 2شكر من اللواء رائد شاكر مدير عام شرطة واسط ذي العدد ع/  -48

2012/ 2/ 13في 2378شكر من السيد رئيس الجامعة ذي العدد -49  

2013/ 9/ 9في   14300الجامعة -50  

11/9/2013مجلس محافظة واسط  -51  

2013/ 7/ 23في   11661الجامعة   - 52      

2013/ 8/ 18في13304الجامعة   -53  

2013/ 9/ 9في   14300الجامعة -54  

5/8/2013في 12321الجامعة -55  

22/8/2013في   13420الجامعة -56  

2013/ 8/ 6في   19715مدير شرطة واسط /-57  

23/8/2013في   11661الجامعة -58  

2013/ 8/ 5في   12321الجامعة -59  

20/6/2013في المنطقة الجنوبية في   1719/ 2دائرة تحسين البيئة د ح/ -60    

لجنة المتابعة والتنفيذ للمعالجة الوطنية /ممثلية محافظة واسط  -61  

جامعة االنبار /كلية العلوم االسالمية  -62  

وزارة العلوم والتكنولوجيا/ادارة مشروع سدة الكوت-63  

جامعة واسط-64  

جامعة واسط-65  



  

 

سط مؤسسة الشهداء /مديرية شهداء وا-66  

جامعة النهرين /كلية العلوم  -67  

18/4/3/2013/ 5جامعة الموصل /العلوم-86  

17/2/2014في   14/706/ 2جامعة نينوى  -69  

27/2/2014في   124الحاسوب والرياضيات م .ع -70  

2014/ 2/ 3في   2133الجامعة / 71  

2013/ 1/ 22في   151الفنون الجميلة / -72  

8/1/4201في  10233النائب كاظم الصيادي / -73  

2014/ 1/ 21في   22س / 4جامعة ميسان /التربية الرياضية  -74  

20/1/2014في   177جامعة ميسان /التربية /-75  

الكوادر والنخب العراقية /االمانة العامة  -76  

2014/ 1/ 14/في 31جامعة بابل /كلية التمريض س/-77  

19/1/2014في    343جامعة القادسية /الحاسوب والرياضيات  -78  

19/1/2014/في  127سية /العلوم جامعة القاد-79  

12/2013/ 12في  992مكتب انتخابات واسط / -80  

12/2013/ 17في   2139كلية الزراعة /-81  

2013/ 2/ 12في  2259الجامعة / -82  

23/7/2012في    11927الجامعة / -83  

10/7/2012في    11060الجامعة / -84  

2013/ 22/12في   2322مؤسسة الشهداء م .ع   -85  



  

 

2/5/2012في  6629الجامعة / -86  

1120/ 6/ 26في  1394جامعة ديالى /العلوم -87  

24/1/2012في   25/202/ 1محافظة واسط/مكتب المحافظ/ -88  

23/7/2012في    11927الجامعة / -89  

7/6/2012في   982الطب البيطري /-90  

2012/ 4/ 18في   2012/أ/87جمعية بابل الوطنية لحقوق االنسان  -91  

10/7/2012في   11060الجامعة -92  

10/2011/ 3/في  101جامعة النهرين /العلوم ل ع /-93  

12/2013/ 31في   1937الطب البيطري  -94  

كتاب الشكر والتقدير من رئاسة جامعة بابل للمشاركة ضمن الفريق الوزاري في لجنة وورشة عدم انتشار   – 95

 اسلحة الدمار الشامل . 

.  5201/ 6/12في  1063د كتاب الشكر والتقدير من هيئة استثمار واسط ذي العد – 96  

.    2015/  11/ 8في   281كتاب الشكر والتقدير من مديرية العمل والشؤون االجتماعية في واسط ذي العدد  – 97  

.في انجاز مشروع    11/2015/ 15في   3784/ 1/25كتاب الشكر والقدير من السيد محافظ واسط ذي العدد  – 98

 وبرنامج التدريب والتطور المؤسساتي كمحاضر . 

للجهود المبذولة   2015/    3/10في   25/3052/ 1كتاب الشكر والتقدير من السيد المحافظ واسط ذي العدد  – 99

 في تفيل برامج التنمية البشرية. 

لجهود   2015/   3/11في   4602كتاب الشكر والتقدير من عميد كلية العلوم / جامعة واسط ذي العدد -100 

.  المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير   

الحصول على ) شهادة االبداع والتميز الوظيفي والمهني ( من السيد محافظ واسط للجهود االستثنائية في   – 101

. خدمة المحافظة في بناء القدرات والتطوير والتمكين    



  

 

للمشاركة والقاء المحاضرات في    2015/ 9/ 14في  17162شكر وتقدير من السيد محافظ واسط ذي العدد – 102

التدريبية في مجال التدريب على الحياة في مديرية شباب ورياضة واسط . الدورة   

للجهود المبذول   2015/ 6/ 15في    2859شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم / جامعة واسط ذي العدد  – 103

.  0152/  5/  31ولغاية    2008/ 9/ 11والمتميزة في قترة تولينا منصب عميد كلية العلوم / جامعة واسط للفترة من   

شكر وتقدير من رئيس جامعة واسط لجهود المبذولة اثناء تكليفنا بمنصب عميد كلية العلم / جامعة واسط ذي   – 104

. 2015/  5/ 31ولغاية  2008/  11/9عن فترة التكليف      2015/  6م 1في  8838العدد  

للمشاركة الفعالة في   2015/ 8/  4في  3412شكر وتقدير عمادة كلية العلوم / جامعة واسط  ذي العدد  – 105

 اللجنة االمتحانية للدراسات العليا . 

في    127شكر وتقدير من السيد رئيس لجنة العمداء في كليات العلوم للجامعات العراقية حسب الكتاب ل.ع /  -106

ة  ية العلوم / جامعة واسط وعضو في لجنلجهود المبذولة والخلصة طلية فترة تكليفنا عميدا لكل 2015/  23/8

 العمداء . 

للجهود   2015/   12/ 24في   11029/ 27/ 7شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم / جامعة بابل ذي العدد – 107

 العلمية واالمانه المبذولة في مناقشة طلبة الدكتوراه في جامعة بابل / كلية العلوم . 

    

 المؤتمرات العلمية:-

م 2007في كلية الشيخ الطوسي / الجامعة لسنة  رئيس الجلسة الثانية في المؤتمر العلمي االول   -1  

م 2007رئيس المؤتمر العلمي االول في الرعاية العلمية / محافظة واسط / العراق لسنة    -2  

م( 2006/نيسان/16-15جامعة واسط للفترة )مشارك في المؤتمر العلمي االول لعضو   -3  

م 2009ى تاسيسها لسنة  عام عل 60مشارك في المؤتمر العلمي لكلية العلوم لمرور   -4  

م 29/4/2010مشارك في المؤتمر العلمي التخصصي/ الكيمياء/كلية العلوم/جامعة ذي قار  -5  

م( 11/2010/ 4-3مشارك في المؤتمر العلمي للنانوتكنولوجي والمواد وتطبيقاتها للفترة من )  -6  

م 2010مشارك في المؤتمر العلمي في كلية العلوم/جامعة القادسية لسنة  -7  

م 6/4/2010مشارك في مهرجان يوم العلم في البحث والتطوير/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   -8  



  

 

2008/ 15/11عضو مشارك في )ورشة التحاور(مؤسسة المدى   -9  

م 10/2010/ 20-19رئيس الجلسة الثانية في المؤتمر العلمي الرابع لجامعة واسط للفترة من  -10  

   2010علمي االول لدائرة صحة واسط بالتعاون مع كلية الطب/جامعة واسط  لسنة عضو مشارك في المؤتمر ال -11

م 2009عضو مشارك في المؤتمر العلمي الثالث/جامعة واسط لسنة  -12  

م 4/5/2010عضو مشارك في المعرض العلمي الخاص باالجهزة التعليمية في الجامعة التكنولوجية في  -13  

)الغطاء االخضر ضمان لبيئة   تمر العلمي االول لكلية العلوم/جامعة واسط رئيس اللجنة التحضيرية في المؤ -14

2010لسنة   نظيفة(   

   2010/ 2009للعام الدراسي رئيس المؤتمر الطالبي االول لكلية العلوم -15

2010/2011رئيس المؤتمر الطالبي الثاني لكلية العلوم للعام الدراسي -16  

2011/2012علمية في كلية العلوم للعامرئيس جلسات المحاضرات والندوات ال -17  

 

 البحوث العلمية المنشورة:-

ضمن مدى طاقة   235-في التفاعالت النووية االنشطارية لنظير اليورانيومالمركبة  حساب احتمالية تكوين النواة -1

0( ميكا الكترون فولت4 – 0.8النيوترونات من )  

   2005( لسنة 1( العدد)01منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد)

(ميكا الكترون 2 – 0,5حساب احتمالية االنشطار كدالة لطاقة النيوترونات الساقطة للنوى المختلفة وللمدى) -2

0فولت  

2007( لسنة3(العدد)1مجلد) منشور في مجلة العلوم والهندسة للعلوم الصرفة/جامعة االنبار   

ح للتخصص التكنولوجي في االمتحانات المركزية  استخدام نظريه االحتماالت لحساب نسب النجا -3  

2003/ 7/ 1في    885حسب االمر  منشور في مجلة االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية   

  في مجلة جامعة بابل منشور 0دراسة امتصاصية مادة فيرانيت الكوبلت لالشعه الرادارية -4

2007(لسنة 4(العدد)14مجلد)  



  

 

في المجلة العراقية للعلوم/جامعة  منشور    0المواد النسيجيةدراسة مراحل االكمال لبعض  -5

2007( لسنة1(العدد)480مجلد)بغداد  

مقبول للنشر في المؤتمر العلمي االول في كلية الشيخ    0في العراق  امكانية استخدام المحطات الكهرونووية  -6

24/7/2007في   700حسب االمر الطوسي الجامعة   

   0كدالة لطاقة النيوترونات الساقطة الى العرض الكلي لبعض المواد االنشطاريةحساب نسبة عرض االنشطار  -7

   2006نيسان   -16-15المنعقد للفترةمن منشور في المؤتمر العلمي االول لجامعة واسط 

 في مجلة جامعة واسط للعلوم والطب  منشورά0باك لذرة البوزرتونيوم -ثير باشندراسة تاثير زيمان الشاذ وتا -8

2008( لسنة 1( العدد)1د)المجل  

   0دراسة سلوك نسبة عرض االنشطار الى العرض الكلي للمواد االنشطارية عند النيوترونات االحادية للطاقة -9

2008/ 4/ 23( في 474منشور في مجلة ام سلمة / علوم بنات/ جامعة بغداد)مشترك( العدد)  

للنشر  ل )مقبو 0ور بين الدين االسالمي واالديان االخرىفي امكانية التسامح والتحاة المبادئ االساسية المشترك -10

(  2011/ 2/ 1في 26حسب كتابهم ذي العدد 9في مجلة كلية التربية/جامعة واسط العدد  

11-Comparative Study on methods for preparation of Gold Nanoparticles.          

2012شباط/   (Green and Sustainable Chemistry    جلة)منشور في م

12-Evalution of empirical equations of Asymmeter for magic Nuclei in Z for (n, 

ά)Reaction of Incident Neutron Energy 14.5MeV.                                                

2012( لسنة5( المجلد)1)منشور في مجلة واسط للعلوم والطب العدد)  

13-Effect of substrate temperature and doping ratios on I-V characteristic of 

In2o3 doped sno2       

Department of Physics,College of science,University of Wasit ,Iraq 

14-Measurements of Natural Uranium Concentrations in the Soil and Drinking 

Water of kut  City  

International Journal of Emerging Technolgy  and Advanced Engineering 



  

 

15-Simulation of anomalous  Zeeman Effect and Pashen -Back Effect for 

Positronium A Tom when Electron Spins Upward and Dowmward with S=-+1/2 

    .International Journal of Current Engineering and Technolgy 

16 – Spectroscopic properties of gold nanoparticles by laser irradiation , 

Wasit  Journal for science and medicine VOI.7,NO.3,PP.(1-4 ) (2014 ) . 

17- Naturally occurring radioactive materials and related hazard indices in 

Ahdab oil field .Iraq Journal of physics / college of sciences /University of 

Baghdad VOI.13,NO.27,PP.164-173 (2014 )  . 

18- Fiber sensor for Dejla river water turbidity ,ATTI DELLA , "FONDAZIONE 
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