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 أوال: المؤھالت العلمیة

 

 التاریخ الكلیة الجامعة الدرجة العلمیة

 1996 العلوم التطبیقیةقسم  التكنولوجیة البكالوریوس

 2006 الفیزیاء\العلوم  بغداد الماجستیر

 2016 الفیزیاء\العلوم  بغداد الدكتوراة

 

 

 ثانیا: التدرج الوظیفي

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظیفة

6200-2000 اءیزیالعلوم/ قسم الف ةیجامعة بغداد/ كل معاون فیزاوي  

 2011-2006 اءیزیالعلوم/ قسم الف ةیجامعة بغداد/ كل مدرس مساعد

 لحد االن-2011 اءیزیالعلوم/ قسم الف ةیجامعة بغداد/ كل مدرس

 

 التدریس الجامعي ثالثا :

 

 السنة الجامعة كلیة ( –الجهة )معهد 

 2011-2006 بغداد )مدرس مساعد ( اءیزیالعلوم/ قسم الف ةیكل

 لحد االن -2011 بغداد )مدرس (   اءیزیالعلوم/ قسم الف ةیلك

   

   

 

mailto:ban.m.alshabander@gmail.com


 : المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسها رابعا

 

 السنة المادة القسم

 2001-2000 والمیكانیك كیمختبر األلكترون اءیزیالف

 2001-2000 نییاویزیالف ریلغ اءیزیمختبر الف اءیزیالف

 2007-2006 كیمختبر األلكترون اءیزیالف

 2007-2006 نییاویزیالف ریلغ اءیزیمختبر الف اءیزیالف

 2007-2006 ةیالذر اءیزیمختبر الف اءیزیالف

 كیمختبر األلكترون اءیزیالف

 نییاویزیالف ریلغ اءیزیمختبر الف

2009-2010 

كیمختبر األلكترون اءیزیالف  

 نییاویزیالف ریلغ اءیزیالف مختبر

2010-2011 

 

 كیمختبر األلكترون الفیزیاء

 نییاویزیالف ریلغ اءیزیمختبر الف

2011-2012 

 مختبر الصلبة الفیزیاء

 نییاویزیالف ریلغ اءیزیالف مختبر

2016-2017 

 2018-2017 مختبر الصلبة الفیزیاء

 

 

 األطاریح، الرسائل التي أشرف علیهاخامسا :  

 

 السنة القسم  اسم االطروحة  او الرسالة 

   

   

   

 

 

 التي شارك فیها سادسا: المؤتمرات و الندوات العلمیة

 

 نوع المشاركة مكان االنعقاد السنة العنوان

 المؤتمر العلمي االول للنانو تكنولوجي

 والمواد المتقدمة

 

 مشارك ببحث الجامعة التكنولوجیة 2009

 المؤتمر العلمي الوطني األول للفیزیاء

 

 مشارك ببحث جامعة بغداد 2010

 المؤتمر العلمي الخامس للنانو تكنولوجي

 والمواد المتقدمة

 

 مشارك ببحث الجامعة التكنولوجیة 2015



 

 

 األنشطة العلمیة األخرى سابعا :

 

 خارج الكلیة داخل الكلیة

 زیاءالعراقیة للفی تقیم عدد من البحوث للمجلة

 

لمجلة الجامعة تقییم عدد من البحوث 

 المستنصریة

القاء عدد من المحاظرات العلمیة في  اللجان التحضیریة لعدد من الندوات العلمیة

 المدارس الثانویة

  

  

 

 

 : المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة و المجتمع أو تطویر التعلیمثامنا

 

 

 السنة محل النشر اسم البحث

الماء على الخواص الكھربائیةدراسة تاثیر أمتاصیة   

 لألیبوكسي المدعم باأللیاف الزجاجیة

 

 وقائع المؤتمر العلمي األول

 للنانوتكنولوجي و المواد المتقدمة
او تطبیقاتھ  

 

2009 

خالل بولي تایب ماتیالكلي لجس نیحساب معامل التوھ  

 لینیالفا دیكلور

8العدد ، اء،یزیللف ةیالمجلة العراق  

 1 الرقم

2010 

Investigation of Flexural Properties and 

Thermal Conductivity for Wood Dust 

Filled Epoxy 

Journal of Al-Nahrain 

University ,Vol.16 (3)  

 

2013 

Effect of Fiber Volume on The Flexural 

Strenght of Steel Fiber Reinfored 

Polyester Resin Composite 

Iraqi Journal of Science, Vol. 

54,No .1, 

2013 

The Effect of Zirconium dioxide on 

Dielectric Properties and Thermal 

conductivity of Polymers 

International Journal of 

Pharma Sciences  

Vol. 4, No. 2  

2014 

المؤتمر العلمي التخصصي االول لطلبة 

 الدراسات العلیا في كلیة العلوم جامعة بغداد

 مشارك ببحث جامعة بغداد 2016

 مشارك ببحث الجامعة التكنولوجیة 2017 المؤتمر الثالث للبیئة والتنمیه المستدامة 

 مشارك ببحث جامعة بغداد 2017 الهیثم العلمي الدولي االولمؤتمر ابن 

المؤتمر التخصصي الثاني في الفیزیاء 

 وتطبیقاته

 مشارك ببحث جامعة بغداد 2018



Gel –nanorods by Sol 2Preparation of TiO

template method and measured its photo- 

catalytic activity for degradation of 

methyl orange 

Iraqi Journal of Physics,                                                                      

Vol.13, No.26 

 

2015 

Urea Modified TiO2 Nanoparticles 

Prepared by Sol-Gel Method 

to enhance the Photocatalytic Activity 

under Sunlight 

Eng. &Tech. Journal, Vol.33, 

Part (B), No.9 

2015 

Study the photocatalytic behavior of TiO2 

nanoparticles doped with Ni synthesized 

by sol gel method 

International Journal of 

Application or Innovation in 

Engineering & Management 

Volume 5, Issue 2 

2016 

Photocatalytic Characterization of TiO2 

Nanorods and Nanotubes Synthesized by 

Sol Gel Template Method 

مقبول للنشر في مجلة الهندسة 

 والتكنولوجیا

 

 

 ا: عضویة الهیئات العلمیة المحلیة و الدولیةعاست

  

                               

 كتب الشكر، الجوائز و شهادات التقدیر عاشرا:

 

كتاب شكر او الجائزة أو شھادة 
 التقدیر

 

 الجھة المانحة

 
 السنة

 2018-2017 عمید كلیة العلوم كتب شكر 3

   العدید من الشهادات التقدیریة

 

 حادي عشر: الكتب المؤلفة أو المترجمة

 

 السنة المؤلفاو اسم الكتاب 

  

  

  

  

 

 ثاني عشر اللغات

 اللغة العربیة 

 اللغة االنكلیزیة 


