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قسم –كلٌة العلوم –الجامعه المستنصرٌه -9328عام ------السٌره الدراسٌه : بكلورٌوس علوم فٌزٌاء  - 9 

 الفٌزٌاء . 

 فرع علم المواد  –قسم العلوم التطبٌقٌه  –الجامعه التكنلوجٌه  9331عام -------ماجستٌر علم مواد 

مركزبحوث –الحاله الصلبه قسم الفٌزٌاء  9321- 9321السٌره الوظٌفٌه : مساعد فٌزٌاوي عام  - 8

 منظمة الطاقه الذرٌه العراقٌه .–الفٌزٌاء 

منظمة الطاقه الذرٌه –مركز بحوث الفٌزٌاء  –الصلبه  اء للحالهقسم الفٌزٌ 9322 – 9338فٌزٌاوي عام 

 العراقٌه .

منظمة الطاقه الذرٌه –دائرة المواد  –قسم فٌزٌاء الحاله الصلبه  9338 – 9339فٌزٌاوي اول  عام 

 العراقٌه .

 9321االلقاب العلمٌه : مساعد باحث علمً عام  – 1

  9322باحث علمً عام 

 9338 باحث علمً اقدم عام

 8098استاذ مساعد )بروفسور مساعد( عام  

 الموقع الوظٌفً الحالً : – 4

 استاذ مساعد )بروفسور مساعد( , جامعة بغداد ,كلٌة العلوم ,قسم الفٌزٌاء ,مجموعة المواد  –أ 

استشاري علمً لدى وزارة الصناعه والمعادن العراقٌه فً هٌئة البحث والتطوٌر الصناعً  –ب 

 البتروكٌمٌاوٌات .,مركز بحوث 

 عضو فً جمعٌة النانو تكنلوجً العربٌه . –ج 

 .المنظمه العالمٌه للمواد المتقدمه   عضو فً –د 

 مشرف مختبرات الثرموداٌنمكس والمواد السٌرامٌكٌه المتقدمه . –ه 

جامعة  –كلٌة العلوم  – و مساعدمقررالدراسات العلٌا  عضو فً الهٌئه العامه لقسم الفٌزٌاء –و 

 8091-8099وعظو اللجنه االمتحانٌه للعام  8001و 8001, عام بغداد 

 8093بام   –رئٌس المؤتمر العالمً االول لعلوم الفٌزٌاء والمواد المتقدمه  -ز



 

 جامعة بغداد . –عضو فً المكتب االستشاري العلمً لكلٌة العلوم  –ز 

 وزارة الصناعه والمعادن –عظو مجلس اداره )خارجً ( فً شركة عقبه بن نافع العامه  –ح 

 عظو اللجنه العلمٌه والتنظٌمٌه فً المؤتمر العالمً العالمً الثانً لوزارة الصناعه والمعادن  –ط 

 : الخبرات العلمٌه – 9

دوره تدرٌبٌه نظرٌه وعمٌله فً تخصص علم الفراغ فً شركة الٌبلد هرٌس االمانٌه ,عام  –أ 

9324. 

دوره تدرٌبٌه نظرٌه وعملٌه فً تخصص علم التحالٌل الحرارٌه فً شركة نتش االلمانٌه ,عام  –ب 

9323. 

العراقٌه والجامعات منظمة الطاقه الذرٌه دورات تدرٌبٌه فً مجال علم المواد المنظمه من قبل  –ج 

 العراقٌه وخاصة الجامعه التكنلوجٌه .

دورة تدرٌبٌه نظرٌه وعملٌه فً تخصص التراكٌب الدقٌقه والتراكٌب البلورٌه للمواد الصلبه ,  –د 

 تركٌا . –معهد كبسه لتكنلوجٌا المواد 

المساحٌق رٌه فً علم المواد وتكنلوجٌا ظاعداد واشراف على برامج تدرٌبٌه ومحاضرات ن –ه 

 جامعة بغداد  –مٌكٌه المتقدمه لطلبة الدكتوراه والمواد السٌرا

 

اقامة دورات تعلٌم مستمر فً مجال علم المواد وتكنلجٌا المساحٌق للوزارات العراقٌه ذات  –و 

 العالقه .

  9324الجامعه التكنلوجٌه . –التدرٌس فً قسم العلوم التطبٌقٌه  –ز 

 9329 جامعة بغداد . – مختبر الدراسات العلٌا التدرٌس فً كلٌة بن الهٌثم – ح 

 

وفً جامعة صدام سابقا  9322جامعة بغداد  –المواد للدراسات العلٌا  راتالتدرٌس فً مختب –ط  

 9330كلٌة العلوم لغاٌة عام –

  

 االشراف على طلبة دراسات , جامعة بغداد , قسم الفٌزٌاء . –ك 

 

 المشارك فً المؤتمرات العالمٌه : - 1 

 بغداد 7891للفٌزٌاء والرٌاضٌات  العربً الرابع المؤتمر -ا           

 بغداد  9323المؤتمر التاسع للفٌزٌاء والرٌاضٌات  –ب               

 بغداد  9330الندوه العالمٌه االولى فً علم المواد  –ج              

 بغداد  9338المؤتمر العاشر للفٌزٌاء والرٌاضٌات  -د               

 بغداد 9339المؤتمر اعربً السابع عشر لطب االسنان  –ه               

 عمان  9331المؤتمر العربً الثامن عشر لطب االسنان  –و               

 9332ه الذرٌه العراقٌه الطاق–المؤتمر العلمً االول لعلم المواد  –ز                

 9330جامعة بغداد –المؤتمر العلمً االول للزجاج والسٌرامك  –ح                

 9330االردن  –جامعة الٌرموك  –المؤتمر االقلٌمً للمواد الفائقة التوٌل  –ط                 

 8008حلب  –سورٌا –وتطبٌقاته مؤتمر  االسبوع الثانً واالربعٌن الستخداماتاللٌزر  –ي                 



 8008االردن –جامعة الٌرموك  –انً الستخدامات التقانه النووٌه فً البٌئه المؤتمر الث –ك                  

 8001االردن –جامعة الٌرموك  –المؤتمر الثالث الستخدامات التقانه النووٌه فً البٌئه  –ل                   

 8004المؤتمر الرابع =      =               =        =               =             =     –م                     

 8009 –مصر  –جامعة المنٌا  –مؤتمر المنٌا للبٌئه  –ن                

 المملكه العربٌه السعودٌه  – ASTF مؤتمر المنظمه العلمٌه العربٌه لعلم المواد –س                 

    تونس  8002و  8001  –8001                  

 8090و  8003لبنلن  –بٌروت  – CSM7 المؤتمر السابع لعلم المواد –ش                  

  8099 –تركٌا – APMAS المؤتمر االول للفٌزٌاء التطبٌقٌه وعلم المواد  -ص                    

   8098المؤتمر   الثانً         =             =           =          -ع                    

   8091المؤتمر   الثالث         =              =         =           -غ                    

  8094=         المؤتمر الرابع          =              =           -ن                     

  8093االستمرار بالمشاركه فً الموتمر وبصفة عظو لجنه تحظٌرٌه وعلمٌه ولحد العام الحالً

 8093بام    -الموتمر العالمً االول لعلوم الفٌزٌاء والمواد المتقدمه    -و                   

 

  .اضافة الى المشاركه فً العدٌد من الندوات العلمٌه فً جامعة بغداد والجامعه التكنلوجٌه               

 المشركه فً معارض علمٌه  – 1

 المشاركه فً ثالث معارض لبراءات االختراع التً اقٌمت على ارض معرض بغداد الدولً 

 مشاركه بمواد سٌرامٌكٌه هندسٌه ال –المشاركه فً المعرض العلمً للذكرى الخمسون لتاسٌس كلٌة العلوم 

 

 البحوث المنشوره محلٌا  –2

خمسة عشر بحث منشور فً مجالت محلٌه واخرى موثقه فً منظمة الطاقه الذرٌه العراقٌه    

. 

 البحوث المنشوره عالمٌا  –3 

مع  7881, واول بحث تم نشره لً فً عام بحث منشور عالمٌا فً مجالت عالمٌه عشرون 

 ,قسم الكٌمٌاء ,كلٌة العلوم فاضل جاسم  الدكتور الراحلالبروفسو –االستاذ االول فً العراق 

 .جامعة بغداد .

 



 براءات االختراع  –90

 

. اخرها  ثالث براءات اختراع مسجله وموثقه فً الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطره النوعٌه

 . 1171-3-12كانت فً 

 العلمٌه االوسمه  – 77

 الطاقه الذرٌه العراقٌه .منظمة  –حاصل على وسام جابر بن حٌان البرونزي  -

درع االبداع , اتحاد المدربٌن العرب ,مجلس الوحده االقتصادٌه العربٌه ,جامعة   -

 الدول العربٌه .

 درع التمٌز ,االتحاد العالمً للقتصادٌن واالدارٌن فً دول االتحاد االوربً . -

 

 

 كتب الشكر  –98 

 من قبل عمادة كلٌة العلوم والسٌد رئٌس جامعة بغداد مع قدم .العدٌد من كتب الشكر 

 الجائزه الثانٌه فً ٌوم العلم لبحوث طلبة السنه المنتهٌه .

 النشاطات االخرى  – 91

 7881عام    -منظمة الطاقه الذربه العراقٌه   –مدٌر السالمه المهنٌه فً هٌئة بحوث الفٌزٌاء 

 جامعة بغداد . –كلٌة العلوم  –مقررٌة الدراسات العلٌا فً قسم الفٌزٌاء 

 كلٌة العلوم . –المشاركه فً العدٌد من اللجان العلمٌه فً قسم الفٌزٌاء 

 النشاطات الصناعٌه – 94

النتاج حشوة االسنان المعدنٌه الدائمٌه والتً حصلت على اجازة  متكامل  تصنٌع معمل -ا  

غلب اطباء العراق ء االسنان العراقٌه , ولتً سوقت البل اللجنه العلمٌه لنقابة اطبااالنتاج من ق

 فً وقت الحصار وتم تصدٌرها الى سورٌا والى دولة االمارات العربٌه المتحده .

باالضافه الى تصنٌع مواد طب اسنان اخرى تخصصٌه كات تسد الحاجه وحسب المواصفات 

 االمرٌكٌه لطب االسنان .

 صنٌع عدد من سبائك المعدنٌه التً تستعمل فً الصناعات المتقدمه .ت –ب 

 المساهمه فً حل عدد من المشاكل الصناعٌه التً تواجه وزارة الصناعه والمعادن . –ج 


