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 الشهادات الجامعية
 

  (Ph. D. in Nano structural Materials) علم المواد نانوية التركيبدكتوراه فلسفة في    07/2018 – 01/2014

 
 علوم والهندسةكلية ال /موادقسم علوم ال

 بريطانيا مانشستر/ مانشستر / جامعة 
 

 عنوان االطروحة:

 

 The use of Raman spectroscopy to study carbon nanotubes 

 

 (M. Sc. in Physics) فيزياء ماجستير علوم 02/2008  - 09/2005

 
 علومكلية ال /فيزياءقسم علوم ال

 نهرين/ بغداد / العراقالجامعة 
 

 عنوان الرسالة

 

" Computer-aided design electrostatic deflection using charge density method " 

 

 ((Bachelor of Physics فيزياءبكالوريوس علوم  07/2005  - 09/2002

 
 قسم علوم الفيزياء/ كلية العلوم
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 المؤهالت االكاديمية
 

 عام 
 رصينةونشرها في مجالت عالمية لبحوث المتقدمة إجراء ا. 

 تطوير طرق التدريس بما يناسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية. 

 التركيز وحث الطلبة على مشاريع التخرج العملية التي تساهم في دعم اجهزة المختبرات. 

 .االشراف على طلبة الدراسات العليا 

 خبرة في العمل على برامج الـورود Word كسلواإل Excel ،باور بوينتوال (PPT)  وMATLAB   و

Multisim   وMaterial Studio  وGaussian 9  وQuantum Espresso 

 اللجان 

 

 لجنة 50من  ة الكثرفي رئاسة وعضوية اللجان اإلدارية المختلف ةمشاركال. 

 لبحوث دولية ومحلية مقوم علمي .  

  فيزياءعلوم الالجامعيين في قسم  الطلبةلجان مشاريع المشاركة في. 

  .المشاركة في عضوية لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا 

 

  ةاألكاديمي المهام
 

 .2011-2008تدريسي بدرجة مدرس مساعد في كلية العلوم/جامعة واسط  -1

 .2013-2011تدريسي بدرجة مدرس في كلية العلوم/جامعة واسط  -2

 .2010-2009مسؤول شعبة ضمان الجودة في كلية العلوم  -3

 .2013-2009شعبة البعثات والعالقات الثقافية في كلية العلوم  مسؤول -4

 (2013-2012()2012-2011()2011-2010()2010-2009عضو لجنة امتحانية للدراسات االولية للسنوات الدراسية)-5

 .2020والى  2018تدريسي بدرجة مدرس في كلية العلوم / جامعة واسط من العام  -6

 والى االن. 2020عد في كلية العلوم / جامعة واسط من العام تدريسي بدرجة استاذ مسا -7

  .(2021-2020( )2020-2019()2019-2018عضو لجنة امتحانية للدراسات العليا للسنوات الدراسية ) -8

 

 المنشورات
 

 

  االبحاث المنشورة* 
 

 Two-step electrochemical intercalation and oxidation of graphite for the mass production of graphene oxide  

 IMPACT OF THE HYDROGENATED ON CHARACTERIZATIONS OF ZnSe WURTZOIDS BASE ON 

DFT 

 Synthesis of silver nanoparticles by UV-irradiation technique for antibacterial application  

 Inhibition Effect of Silver-Calcium Nanocomposite on Alanine Transaminase (ALT) Enzyme Activity in 

Human Serum of Iraqi Patients with Chronic Liver Disease 

 Synthesis and adsorption study of chromium oxide nanoparticles 

 Adsorption of Selenium (Se+4) ions pollution by pure rutile Titanium dioxide nanosheets electrochemically 

synthesized 

 A Universal Electrolyte Formulation for the Electrodeposition of Pristine Carbon and Polypyrrole 

Composites for Supercapacitors 

 EFFECT OF THE CHLOROFORM AS A CHEMICAL TREATMENT ON GAS SENSING FOR 

CuPcTs/Alq3 THIN FILMS 

 RAMAN SPECTRA AND ELECTRONIC FEATURES FOR NANOTUBES OF ZnSe WURTZIOD: AB-

INITIO 
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 المشاركات** 
 

      لوم الفيزي ء  الدواد لع الث نربحث مشاااااااالم  مر الدولدم ال  لر مشااااااااPAM2020    االم  ات  الد عق  مر  2020لساااااااا
 .العمبي  الدلح ة

      لوم الفيزي ء  الدواد لع لثالث بحث مشاااالم  مر الدولدم ال  لر مشااااPAM2021    اساااال  و     الد عق  مر 2021لساااا
 .لمكي 

 

 

  االهتمامات

 الحرف اليدوية ، السفر البحث ، القراءة ، 
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