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نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 شاركة الم

) بحث / 
بوستر 
 حضور(

 ببحث بغدادجامعة -كلٌة العلوم -قسم الفٌزٌاء 2001 لفٌزٌاء و تطبٌقاتهالعلوم ا المؤتمر القطري االول 1

 ببحث بغدادجامعة  2002 الموتمر العلمً الثانً لمعهد اللٌزر والبالزما 2

 ببحث جامعة بغداد-العلوم كلٌة-قسم الفٌزٌاء 2009 المؤتمر العلمً االول لتقانة النانو 3

 ببحث جامعة بغداد-كلٌة العلوم-قسم الفٌزٌاء 2011 وتطبٌقاتها لتقانة النانو لثالمؤتمر العلمً الثا 4

 2012 الموتمر الوطنً للفٌزٌاء 5
جامعة  -كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-قسم الفٌزٌاء

 بابل
 ببحث

 مشارك قسم فٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2013 شهادة مشاركة فً دورة التخطٌط االستراتٌجً 

 ببحث جامعة ذي قار-كلٌة العلوم-قسم الفٌزٌاء 2013 الموتمر العلمً الرابع لكلٌة العلوم التخصصً االول لقسم الفٌزٌاء 6

 حضور كربالءجامعة  –كلٌة العلوم –قسم الفٌزٌاء  2013 جامعة كربالء–المؤتمر العلمً لكلٌة العلوم  7

 حضور جامعة بغداد -كلٌة العلوم-قسم الفٌزٌاء 2013 الدورة العلمٌة/ المفاهٌم االشعاع النووي وطرق الكشف عنها. 9

9 
المؤتمر العلمً التخصصً الثانً لكلٌات العلوم والطب البٌطري 

 والزراعة
 مشارك كلٌة العلوم–جامعة واسط  2013

 مشارك قسم فٌزٌاء-كلٌة العلوم-عة بغدادجام 2013 المؤتمر الدولً للفٌزٌاء والهندسة 10

11 
27th regional conference on solid state science 

and technology 
 مشارك مالٌزٌا 2013

 مشارك قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة النهرٌن 2014 المؤتمر الدولً للفٌزٌاء فً التنمٌة المستدامة 12

13 
وضوع االحتباس الحرارٌة الندوة العلمٌة الحوارٌة حول م

 البٌئٌة والمستقبلٌة اوتأثٌراته
 حضور قسم فٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2014

 حضور قسم فٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2014 المحاضرات العلمٌة والثقافٌة للموسم الثقافً الفٌزٌاء 14

 مشاركة الجامعة التكنلوجٌا 2014 ةالمؤتمر الدولً االول لتطبٌقات اللٌزر والمواد المتقدم 15

 مشارك كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2016 المؤتمر العلمً االول التخصصً للدراسات العلٌا 16

 مشارك كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 المؤتمر الطالبً االول لمشارٌع التخرج لكلٌة العلوم 17

 مشارك كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 معرض االفكار العلمٌة الخامسة 18

 حضور كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 موسم ثقافً/قسم الفٌزٌاء /المشاركة فً المتمر العلمً العالمً... 19

 حضور كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 موسم ثقافً/قسم الفٌزٌاء /كٌف تتكون حصى الكلى 20

 حضور كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 لسٌطرة..ندوة / وحدة التعلٌم المستمر/ االستراتٌجٌة الوطنٌة ل 21

 حضور كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 (OFET)موسم ثقافً/  22

 حضور كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2017 كٌف صٌاغته معادلة رٌاضٌة....موسم ثقافً/  23

 2017 المؤتمر العلمً الدولً االول 24
ابن كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة )-جامعة بغداد

 الهٌثم(
 مشارك

 مشارك كلٌة العلوم-جامعة بغداد 2019 وتطبٌقاتها الفٌزٌاءالتخصصً الثانً فً  المؤتمر 25
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 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم ب كرٌمربا-دكتوراه-لجنة مناقشة خطة بحث 27 

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم سوسن خلف-دكتوراه-لجنة مناقشة خطة بحث 28

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم عمر عدنان-دكتوراه-لجنة االستالل 29
 
 
 

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-لعلومكلٌة ا توفٌق صالح-ماجستٌر-لجنة االستالل 30
 
 
 

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم شهاب احمد-ماجستٌر-لجنة االستالل 31
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 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم لجنة اتالف الدفاتر االمتحانٌة 33

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم هدٌل علً-دكتوراه-لجنة االستالل 34
 
 
 

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم مٌمنة ولٌد عٌسى-دكتوراه-لجنة االستالل 35
 
 
 

 لبنى عبد الكرٌم–لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر  36
ترونٌات قسم هندسة اللٌزر وااللك

 الجامعة التكنولوجٌة-البصرٌة
2015 

 نهى فؤاد عبد الرشٌد–لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر  37
الجامعة -قسم العلوم التطبٌقٌة
 التكنولوجٌة

2015 

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم رند كرٌم حسٌن–لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر  39

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم حسٌن برغوث -دكتوراه-لجنة االستالل 39

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم مهند علً عبد -الدكتوراه-لجنة استالل 40

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم فاتن حمٌد محمد -الدكتوراه-لجنة استالل 41

 2015 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم ٌمعال عبد الكر -ماجستٌر-لجنة استالل 42

 2016 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم نور زهٌر حبٌب -ماجستٌر-لجنة استالل 43

 2016 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم نور حكمت مطشر -ماجستٌر-لجنة استالل 44

 2016 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-لومكلٌة الع انس قحطان مصطفى-ماجستٌر–لجنة استالل  45

 2016 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم بان مظفر سعٌد-دكتوراه-لجنة مناقشة خطة بحث 46

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم كزٌن موسى ابراهٌم -لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر 47

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-لٌة العلومك نور ٌاسر محمود -ماجستٌر-لجنة استالل 48

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم ولٌد خالد محمود -لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر 49

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم لجنة امتحان الشفوي طلبة الدكتوراه 50



 

 

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-علومكلٌة ال دراسات االولٌة.-لجنة مقاصة علمٌة 51

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم -تسنٌم حسن محمود -لجنة مناقشة خطة بحث دكتوراه  52

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم هند عماد فاضل -لجنة استالل رسالة ماجستٌر 53

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم اضلنور خلٌل ف -لجنة استالل رسالة ماجستٌر 54

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم هدٌل عبٌد اسماعٌل -لجنة استالل اطروحة الدكتوراه 55

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم غادة اٌاد كاظم -لجنة استالل اطروحة الدكتوراه 56

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم دعاء عادل عمران -دكتوراهلجنة استالل اطروحة ال 57

 2017 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم عقٌل سجاد علً -لجنة استالل رسالة ماجستٌر 58

 2019 جامعة بغداد-قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم (16لجان استالل عدد ) 59

 2090 جايعت بغذاد-قضى انفيزياء-ت انعهٕوكهي لجنة تدقٌق السجالت المسائٌة 60

 
 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ،   -9

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدٌر كتاب الشكر أو ت

 2003 معهد اللٌزر والبالزماعمٌد  شكر وتقدٌر عن المؤتمر العلمً الثانً 1

 2007 عمٌد كلٌة الهندسة فً مختبر اول عام تدرٌس طلبة الهندسة البٌئٌة-شكر وتقدٌر 2

 2007 رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر دورة التاهٌل 3

 2009 عمٌد كلٌة العلوم شكر وتقدٌر عن توثٌق درجات للدراسات االولٌة والعلٌا 4

 2009 عمٌد كلٌة العلوم شكر وتقدٌر انهاء مهام ادارة شعبة التخطٌط والمتابعة 5

 2011 وزارة التعلٌم معالً الوزٌرشكر وتقدٌر  6

 2013 رئٌس جامعة بغداد نشر بحث مجلة عالمٌة-شكر وتقدٌر 7

9 
 

شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً مؤتمر العلمً الرابع لكلٌة العلوم والتخصصً االول 
 لقسم الفٌزٌاء 

 2013 جامعة ذي قار-عمٌد كلٌة العلوم

 2013 عمٌد كلٌة العلوم شكر وتقدٌر انهاء مهام لجنة المشترٌات 9

 2013-2-17 رئٌس جامعة بغداد نشر بحث مجلة عالمٌة-شكر وتقدٌر 10

 2013 رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر لكل موظفٌن الجامعة 11

 2013-5-9 رئٌس جامعة بغداد نشر بحث مجلة عالمٌة-شكر وتقدٌر 12

 2013-11-25 رئٌس جامعة بغداد نشر بحث مجلة عالمٌة-شكر وتقدٌر 13

شكر وتقدٌر عن انهاء مهام اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الدولً للفٌزٌاء  14
 والهندسة.

 2014 عمٌد كلٌة العلوم

 2014 عمادة كلٌة الهندسة الخوارزمً شكر وتقدٌر 15

 2014-3-23 رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر عن انهاء مهام اللجنة االمتحانٌة 16

 2014-9-10 رئٌس جامعة بغداد مجلة عالمٌةنشر بحث -شكر وتقدٌر 17

 2015-5-15 عمٌد كلٌة العلوم مشاركة فً معرض االفكار العلمٌة -شهادة تقدٌرٌة 18

 2015-9-25 رئٌس جامعة بغداد نشر بحث مجلة عالمٌة-شكر وتقدٌر 19

 2015 العلوم عمٌد كلٌة .2014-2013شكر وتقدٌر عن العمل فً اللجان االمتحانٌة للعام الداسً  20

21 
قسم العلوم -مناقشة طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعة التكنولوجٌة -شكر وتقدٌر

 التطبٌقٌة
الجامعة  -رئٌس قسم العلوم التطبٌقٌة

 التكنولوجٌة
2016 

 2016 عمٌد كلٌة العلوم المساهمة فً برنامج احتفاالت التخرج-عمادة كلٌة العلوم-شكر وتقدٌر 22

23 
العمل فً اللجان االمتحانٌة للعام الدراسً    -عمادة كلٌة العلوم-رشكر وتقدٌ

2014-2015 
 2016 عمٌد كلٌة العلوم

 2016 رئٌس الجامعة نشر عدد من البحوث فً مجاالت عالمٌة -رئٌس الجامعة–شهادة تقدٌرٌة  24

 2017 عمٌد كلٌة العلوم المشاركة فً معرض االفكار العلمٌة الخامس -عمادة كلٌة العلوم -شكر وتقدٌر 25

26 
العمل فً اللجان االمتحانٌة للعام الدراسً    -عمادة كلٌة العلوم-شكر وتقدٌر

2016-2017 
 2017 عمٌد كلٌة العلوم

27 
َشش عذد يٍ انبحٕد في يجاالث  -سئيش انجايعت– شكش ٔحقذيش

 عانًيت
 2019 سئيش انجايعت

 2019 عًيذ كهيت انعهٕو يشاسكت في يؤحًش–بالء جايعت كش–عًيذ كهيت انعهٕو -شكش ٔحقذيش 28

29 
يشاسكت في ٔسشت –جايعت بابم –عًيذ كهيت انعهٕو -شكش ٔحقذيش

 عًم
 2019 عًيذ كهيت انعهٕو

 
 
 



 

 
 الدورات التدرٌبٌة  -10

 السنة الجهة المانحة الدورة التدرٌبٌة ت

 الدورة التاهٌلٌة الستخدام الحاسوب 1
(4) 

المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات -حاسبةمركز ال-جامعة بغداد
 االلكترونٌة

2009-1999 

 2007 مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر-جامعة بغداد نالتأهٌل التربوي للتدرٌسٌٌدورة  2

 2007 مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر-جامعة بغداد دورة اللغة العربٌة 3

 2009-1999 كلٌة العلوم-جامعة بغدادو كلٌة التربٌة للبنات-غدادجامعة ب (2دورة اللغة االنكلٌزٌة) 4

المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات -مركز الحاسبة-جامعة بغداد االشتراك فً المكتبة االفتراضٌة 5
 االلكترونٌة

2013 

 
 

 والبحوث: تقوٌم االطارٌح -11

 ائل المقومة علمٌا داخل الجامعةعدد الرس عدد الرسائل المقومة علمٌا خارج الجامعة

3 - 

 2017-رسالة ماجستٌر -جامعة التكنلوجٌة-1
 

1- 

 عدد البحوث المقومة علمٌا داخل الجامعة عدد البحوث المقومة علمٌا خارج الجامعة

 3 تقٌم بحث براءة اختراع4+1

  

 تقٌم بحوث للترقٌة

 2017-من مدرس مساعد الى مدرس -جامعة بابل -1

  2017 -دزمصطفى محمد علً-من مدرس الى استاذ مساعد-دادجامعة بغ -2

 تقٌٌم بحوث

 A three…..- 2017 -المجلة العراقٌة للفٌزٌاء -1

 .2016-تضمٌن اشارات الشواش.....–المجلة العراقٌة للعلوم  -2

 
 التوصٌات:-12

 السنة الجهة المانحة ت

1 
Eric Mazur-Dean of Applied Physics-Balkanski Professor Physics and 

Applied Physics (Harvard University) 
2006 

2 
Eric Mazur-Dean of Applied Physics-Balkanski Professor Physics and 

Applied Physics (Harvard University) 
2010 

3 
Eric Mazur-Dean of Applied Physics-Balkanski Professor Physics and 

Applied Physics (Harvard University) 
2011 

4 
Cherry A. Murray, John A. and Elizabeth S. Armstrong professor of 

Engineering and Applied Science Professor of Physics 

Dean, Harvard School of Engineering and Applied Science 

2011 

5 
Melissa Franklin –Chairman-Department of Physics-Harvard 

University 
2011 
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     انعشبيت       

    االَكهيزيت  


