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 معية الشهادات الجا

  (Ph. D. in General Physics) الفيزياء العامهدكتوراه فلسفة في    04/2021 – 09/2017

 

 العلوم كلية  /الفيزياءقسم علوم 
 واسط جامعة 

 

 عنوان االطروحة: 

 

" Analysis of Propagation in Plasmonic Photonic Crystal Fiber Sensor" 

 
 M. Sc. (General Physics)  في الفيزياء العامهماجستير علوم/   01/2015  - 09/2013

 

  قسم علوم الفيزياء/ كلية العلوم

 جامعة واسط 
 

 عنوان الرسالة 

 

" Semiempirical Study for Spinel and Hexagonal Ferrites as Radar Absorbing Materials" 

 

 
 Bachelor of Science (Physics)الفيزياء بكالوريوس علوم في علوم  06/1999  - 10/1996

 

 العلوم كلية  /الفيزياءقسم علوم 
 واسط جامعة 

 

 المؤهالت االكاديمية 
 

 عام  •
 . ة على إجراء البحوث البيولوجية المستقلةعالي لبحوث المتقدمة مع قدرة مهارات نوعية وتحليلية في إجراء ا •

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

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

 . والماجستير

 باور. وال، Excel كسلواإل  Word  خبرة في العمل على برامج الـورود •
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 اللجان  •

 

 .في عضوية اللجان اإلدارية ةمشاركال •

 .ةالمشاركة في اللجان االمتحاني •

 . الفيزياءعلوم الجامعيين في قسم  الطلبةلجان مشاريع  المشاركة في عضوية •

 

 والبحث التدريس  –  ةاألكاديمي المهام
 

 مدرس   الوقت الحاضر  –20/2120

 

 ، كلية العلوم، جامعة واسط الفيزياءقسم علوم 

 

 المهام 

 :في مختبراات قسم الفيزياء  سي تدري •

 مختبرات الفيزياء النوييه واالشعاعية والحديثه والكهربائية  -

   

 

 

 مدرس مساعد  01/2020  - 01/2015

 

 العلوم، جامعة واسط ، كلية قسم علوم الفيزياء

 

 المهام 

 :في مختبراات قسم الفيزياء  سي تدري •

 مختبرات الفيزياء النوييه واالشعاعية والحديثه والكهربائية  -

  مساعد باحث علمي 06/1992 – 04/1990

 

 ، كلية العلوم، جامعة واسط قسم علوم الفيزياء

 

 المهام 

 . في مختبرات قسم الفيزياء -

 

 

 عام  –  السيرة الوظيفية
 

عدد   السنة 

 السنوات 

 الدرجة الوظيفية ومكان العمل 

 من إلى 

 واسط جامعة  ، كلية العلوم، مدرس مساعد/ مسؤول شعبة ضمان الجوده 1.5 2015 2016

 واسطجامعة  ، كلية العلوم ، الفيزياء قسم علوم في  مدرس مساعد/ لجنه امتحانية  1 2015 2016

 واسط جامعة  ، كلية العلوم، مدرس مساعد/ لجنه الرواتب   2 2015 2016

 واسط جامعة  ، كلية العلوم، مدرس مساعد/ لجنه الوقود  2 1996 2000

 واسطجامعة  ، كلية العلوم ، الفيزياء قسم علوم في  مدرس مساعد/ لجنه امتحانية  1 2001 2001

 واسط جامعة  ، كلية العلوم، الجودهمدرس مساعد/ مسؤول شعبة ضمان  1 20021 الوقت الحاضر 
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 المنشورات 
 

 ليزيةكباللغة اإلن االبحاث المنشورة** 

 

1- Buildup Factor Measurement of Gamma Photons of Co-60 Radioactive Source in Polyester Composite 

Shields Fortified by Different Concentrations of CaFe2O4 Powder Prepared at Different Thermal Degrees. 

2- Study the Absorption and Attenuation Coefficient to a model of Spinel Ferrite ( 2 4CoFe O ) to absorb a 

spectrum from (X-Band) of the Microwaves before and after irradiate it with fast neutrons. 

3- Preparation of Nano Crystalline Zinc –Ferrite as Material for Micro Waves Absorption by Sol-Gel 

Methods. 

4- Study the Effect of Neutron Irradiation on the Optical Properties of Hexagonal Ferrite ( 2 2 12 22Ba Zn Fe O ). 

5- Preparation of samples of nickel ferrite to absorb a spectrum of X-band waves using the grate analyzer 

method. 

6- Metal type Effect on Plasmonic Fiber Properties. 

7- Study the Attenuation Ability of γ-Rays Emitted from Co-60 Radioactive Isotope in PES/CaFe2O4 

Composite Shields. 

8- Influence type and diameter of the optical fibre core on the light propagation and plasmonic properties. 

 

 

 باللغة العربية االبحاث المنشورة** 

 

   Y  –دراسة االمتصاصية ومعامل التوهين والممانعة للفيرايت السداسي من النوع ون و هاشم علي يسر "حسين تقي ج •

(2 2 12 22x xBa Co Zn Fe O−للموجات المايكروية )" 

 

 : المشاركات* 
 العراق. 2001 و 2019 األول والثاني لألعوام  العينمشارك بأبحاث علمية في المؤتمرات العلمية لجامعة  •

 العراق. •

 ، العراق.2011 في تركيا والمشترك مع قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة واسط , الثالثمشارك ببحث في المؤتمر العلمي  •

 

   االهتمامات

 السفر والقراءة 

 15/09/2021تاريخ التحديث: 

 

 

 

 

  


