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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة ميةالدرجة العل

 بكالوريوس
 

 1992 العلوم بغداد

 2005 العلوم بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2016 العلوم بغداد

    أخرى

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  (المعهد / الكلية) ت

 2018-1999 بغداد كلية العلوم 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 2002-1999 الفيزياء النووية العملية فيزياء 1

 2006-2005 مادة االلكترونيك-الفيزياء الذرية العملية فيزياء 2

 2011-2006 الفيزياء العامة -العمليالفيزياء النووية  فيزياء 3

 2008-2006 الفيزياء النووية العملي الهندسة النووية 4

 2011 الفيزياء العامة –الطبية  –االشعاعية  فيزياء 5

 2014-2011 الفيزياء النووية العملي  فيزياء 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  جامعة/كلية العلوم/قسم الفيزياء م.فيزياوي 1
 بغداد

1999-2002 

جامعة  /ية العلومكل/قسم الفيزياء طالبة ماجستير 2
 بغداد

2002-2005 

3 

 

جامعة  /كلية العلوم/قسم الفيزياء مساعددرس م
 بغداد

2005- 2011 

جامعة  /كلية العلوم/قسم الفيزياء مدرس 4
 بغداد

2012-2018 



 
 
 
 
 
 
 
 2014 الفيزياء الحديثة  الفيزياء  7

 2018 + فيزياء حديثة الفيزياء النووية العملي الفيزياء  8

    

 

 

 :التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

    

 

الستخدامات لخامس المؤتمر ا 1
التقنيات النووية في الدراسات 

 البيئية

امعة اليرموك , اربد , ج 2005
 االردن

 مشاركة ببحث

المؤتمر القطري األول لعلوم  2
 الفيزياء و تطبيقاتها

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد  2001

المؤتمر العراقي الثاني الشامل  3
 للفيزياء وتطبيقاتها

 حضور كلية العلوم  –د جامعة بغدا 2002

لكلية  ؤتمر العلمي الثانيالم 4
 العلوم   

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد  2008

االول لتقانة  المؤتمر العلمي 5
 النانو

24-26 March   
2009 

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد 

 15April-14  المؤتمر الوطني العراقي 6
2010 

 مشاركة ببحث كلية العلوم –جامعة بغداد 

لتقانة النانو الثاني  المؤتمر  7
 وتطبيقاتها

30September -
1October 2010 

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد 

المؤتمر العلمي الثالث لتقانة  8
 النانو 

29-28 
December 2011 

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد 



 
 
 
 
 
 
 
دورة عن مفاهيم االشعاع  9

 النووي وطرق الكشف عنه 
26March   

2013 
 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد 

المؤتمر الدولي للفيزياء  10
 والهندسة 

30-31 
December 2013 

 

 حضور كلية العلوم –جامعة بغداد 

مبدأ اإلشعاع النووي وطرق  11
 الكشف

  كلية العلوم –جامعة بغداد  2013

المؤتمر المتخصص الثاني في  12
 الفيزياء وتطبيقاتها

  كلية العلوم –جامعة بغداد  2018

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2010لجنة جرد مختبرات الدراسات العليا  
  لجنة شطب 

  لجنة جرد مختبر النووية (سنويا)
  2012-2011لجنة امتحانية للدراسة االولية 

 
أو تطوير لخدمة البيئة والمجتمع  ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تراكيز النظائر المشعةفي الماء ورواسب نهر  1
 دجلة. المنطقة الوسطى من العراق

المؤسسة العربية للعلوم 
 والتكنلوجية

2007 

الكشف عن اعاليم شكل الخط الطيفي لفناء  2
ية الطبيعية البوزترون في االنسجة البايولوج

 والغير طبيعية

 مجلةفي المنشور
  للفيزياء العراقية 

2012 

تحديد تراكيز اليورانيوم في اعضاء االغنام لبعض  3
 المدن العراقية

بغداد مجلة منشورفي 
 / كلية العلوم للبناتللعلوم

2011 

اشعاع كاما يحث تغيرات في الخواص البصرية  4
س الجرع الغراض تحس  CdTeلالغشية الرقيقة 

 االشعاعية 
 

      

منشور في المجلة 
 العراقية للفيزياء 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
5 Silver nanoparticles as free radical 

scavengers for protection 
from nuclear radiation hazards 

E Eng.and Tech. 
Journal 

2015 

6 In vivo study of nanoparticles as free 
radical scavengers for radiation 
protection 

Der Pharma 
Chemica 

2016 

7 Study of in vitro and in vivo free radical 
scavenging activity for radioprotection 
of cerium oxide nanoparticles 

Iraqi Journal of 
Physics 

2017 

8 Free Radical Scavenging Activity of 
Gold Nanoparticles due to Ionizing 
Radiation Effect 

Indian Journal of 
Natural Sciences 

2018 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 

 السنة الجهة المانحة

 2010 عمادة كلية العلوم  ب شكر وتقدير كتا 1
 2012-2011 عمادة كلية العلوم  كتاب شكر وتقدير (لجنة امتحانية) 2
3    
4    
5    

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 
 
 
 
 
 
 

1   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 االنكليزية             

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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