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 الشهادات الجامعية 
 

  (Ph. D. in Science of Physics) علوم الفيزياءدكتوراه فلسفة في    2002 -  1998

 قسم علوم الفيزياء/ كلية العلوم / الجامعة المستنصرية 

 

 :   الرادارية موجاتبتخصص المواد الماصة للعنوان أطروحة الدكتوراه    : 

عند النطاق     RAM)) تحضير و دراسة عينات من الفيرايت كمواد ماصة لألشعة الرادارية  

 للموجات الدقيقة ((.    X-bandالسيني 

 

 فيزياء نووية  /فيزياء   ماجستير علوم 1996 -  1993

 العلوم / جامعة بغدادقسم علوم الفيزياء/ كلية  

 

 :  بتخصص الفيزياء النوويةعنوان رسالة الماجستير : 

 )) دراسة عامل التراكم والتشتت الزاوي ألشعة كاما عند أستخدام دروع متعددة الطبقات(( 

 

 Bachelor of Science (Physics) الفيزياء بكالوريوس علوم في علوم  1988-1992
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 دكتوراه

 
 المستنصرية 

 
 فيزياء المواد الماصة لألشعة الرادارية 

 
1998-2002 

 

 

 

 المناصب األدارية
 الى  -من الجهة التي عمل فيها  عنوان الوظيفة  ت 

 2001-1997 واسط   –كلية التربية  مدير وحدة الحاسبة 

 2004-2002 كلية العلوم/جامعة واسط رئيس قسم الفيزياء  

 2004تشرين -2004نيسان  كلية العلوم/جامعة واسط عميد كلية العلوم 

 2007-2005 كلية العلوم/جامعة واسط معاون العميد للشؤون العلمية 

 2013-2010 رئاسة جامعة واسط  والمعلوماتيةمدير مركز الحاسوب  

 2018 -2013 رئاسة جامعة واسط  مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 

 

 األلقاب العلمية 

 

 1997مدرس مساعد    -1

 2002مدرس             -2

 2009أستاذ مساعد     -3

 2017أستاذ               -4
 

 

 :  المواد التي درسها

 الدراسات العليا : دكتوراه فيزياء  -أوال
 Special Topics  -ب             االلكتروداينمك المتقدم -ا  

 الدراسات العليا : ماجستير فيزياء -ثانيا
 Special Topics  -النظرية الكهرومغناطيسية المتقدمة          ب -ا
 الدراسات االولية : -لثاثا
 الميكانيك/المرحلة األولى/قسم الفيزياء -1
 الكهربائية والمغناطيسية/ المرحلة األولى/قسم الفيزياء -2
 الحديثة/المرحلة الثانية /قسم الفيزياءالفيزياء-3
 ة/قسم الفيزياءنياأللكترونيات التماثلية / المرحلة الثا-4
 الفيزياء األشعاعية الحياتية / المرحلة الثالثة/قسم -5
 الكهرومغناطيسية / المرحلة الرابعة/قسم الفيزياء-6
 فلسفة العلم / المرحلة الرابعة/قسم الفيزياء-7
 الفيزياء العامة / المرحلة األولى / قسم علوم الحياة -8
 الفيزياء العامة / المرحلة األولى / قسم الكيمياء -9

 علوم الحياة األحصاء الحياتي / المرحلة الثانية / قسم -10



 واسط-مادة الحاسبات لعدة أقسام في كلية التربية-11
 
 
 
 

 :  النشاط األكاديمي
 
 ترأس وكان عضوا لعدة جلسات في المؤتمرات العلمية في جامعة واسط  -1
 أشرف على قسم الفيزياء في) الكلية التربوية المفتوحة (/مركز واسط -2
 واسط-ت في كلية التربيةشارك بعدة دورات تدريبية في علوم الحاسبا-3
 شارك كمحاضر في دورات علمية لبعض دوائر الدولة في قسم الفيزياء -4
 قوم العديد من البحوث العلمية للمؤتمرات و المجالت العلمية لعدة جامعات-5
 أشرف على العديد من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة لقسم الفيزياء -6
 والقى العديد من السمنارات في تخصصات علمية حديثة شارك في عدة ندوات علمية -7
 األردن خاص بجامعة بن سينا االفتراضية للتعليم االلكتروني  -شارك في دورة خاصة في التعليم األلكتروني في جامعة فيالدلفيا-8
 

 

  المساهمة في الحلقات الدراسية أو المؤتمرات أو الندوات العلمية

 

 المشاركة                                    محل انعقادها                                             التاريخ                  

 ــــــــــــــــــــــــــ                                   ــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــ                     

 1999مؤتمر جامعة القادسية                          جامعة القادسية                                              -1

 2013ي قار                                             مؤتمر جامعة ذي قار                          جامعة ذ  -2

 2014المؤتمر التخصصي لكليات العلوم           جامعة واسط                                                -3

 والطب البيطري والزراعة                         

 مل في الوزارة والجامعة وكلية العلوم شاركت في العديد من الندوات والمحاضرات وورش الع -4

 
 

 اللجان 

 

 لجان الوزارة -أ

 ( 2016-2015لجنة منح االجازات الدراسية للعام الدراسي ) -1

 ( 2017-2016لجنة منح االجازات الدراسية للعام الدراسي ) -2

 لجنة متابعة تنفيذ خطة المؤتمرات والندوات في الوزارة -3

 المفتوحة في عموم العراق/ وزارة التخطيط لجنة تتولى مراجعة الدراسات العليا  -4

 لجنة ادارة المشروع االستراتيجي لجامعة بن سينا االفتراضية في العراق  -5

 لجان خاصة بسير االمتحانات في كلية الكوت الجامعة -6

 وغيرها من اللجان  -7

 لجان الجامعة -ب

    Smart Cardلجنة استالم البطاقة الذكية -1

 المتميزين في رئاسة الجامعة لجنة أختيار الموظفين -2

 لجنة البيئة في الجامعة -3

 لجنة متابعة المشاريع العلمية مع وزارات الدولة-4



 لجنة التعيينات -5

 لجنة تطبيق نظام الحوكمة االلكترونية -6

 رئيس لجنة االستمارة االلكترونية لثالث سنوات -7

 ات لجنة متابعة المواقع االلكترونية لرئاسة الجامعة والكلي -8

 لجنة تدقيق شراء الحواسيب في كلية التربية -9

 عضو اللجنة االمتحانية المركزية في رئاسة الجامعة لثالث سنوات - 10

 لجنة تنصيب وتشغيل منظومة االنترنت في رئاسة الجامعة -11

 لجنة اعداد تقرير بالنشاط الفصلي للجامعة  -12

 الجامعة لجنة اعداد المؤتمر العلمي السنوي في  -13

 لجنة مركزية وغرفة عمليات المتحان الرصانة العلمية في الجامعة -14

 لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للجامعة -15

 لجنة البوابة االلكترونية للجامعة -16

 لجنة االيفادات في الجامعة-17

 لجنة دراسة نشرة االحاطة الجارية في المكتبة المركزية -18

 جامعة واسط لجنة اعداد دليل -19

 عضو العديد من اللجان االخرى التي تم تشكيلها الخاصة بمنصب المساعد العلمي او  مدير مركزالحاسوب والمعلوماتية  -20

 

 لجان الكلية  -ج

 عضو اللجنة االمتحانية لكلية العلوم لعدة سنوات -1

 عضو لجنة االعتراضات لكلية العلوم لعدة سنوات -2

 العلوم لجنة تحويل الذمة لكلية -3

 لجان االرشاد للطلبة -4

 لجان مناقشة المشاريع البحثية -5

 لجنة بنك المعلومات الوظيفي -6

 لجنة اضافة الخدمة وتعديل الراتب -7

 لجنة دراسة عقد مؤتمر تخصصي لتخصص علوم الفيزياء وعلوم الحياة -8

 لجنة ترصين درجة مشروع التخرج -9

 بالترقية العلمية في كلية العلوم لجان االستالل للبحوث الخاصة -10

 لجنة استالم االجهزة الكهربائية -11

 لجنة متابعة حاالت التزوير والتالعب بقبول الطلبة -12

 لجنة الفحص واالستالم في كلية العلوم -13

 لجنة طبع سجالت الدرجات للطلبة-14

 لجنة دراسة مناهج الحاسوب وتطويرها -15

 مناصب التي شغلتها في كلية العلوم  عضو عشرات اللجان الخاصة بال- 16

 
 نشاطات أخرى : 

 

 مقيم علمي لبحوث المجالت المحكمة في جامعة واسط وجامعات عراقية اخرى. -1

 مقيم علمي لرسائل الماجستير في جامعة واسط وجامعات عراقية اخرى.  -2

 مناقشة اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في جامعة واسط وجامعات عراقية اخرى.  -3

 حاصل على عشرات كتب الشكر والتقدير من الوزارة والجامعة والكلية  -4
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