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 المؤهالت العلمية  2

 ه دكتورا التحصيل العلمي 

 مدرس الدرجة العلمية 

 الفيزياء القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات 3

االختصاص   الشهادة 
 العام 

 سنة التخرج  الكلية  اجلامعة  االختصاص الدقيق 

علوم  البكالوريوس 

 الفيزياء

-1998 العلوم بغداد علوم الفيزياء

1999 

علوم  املاجستي 

 الفيزياء

علوم الفيزياء 

 الحالة الصلبة

 2002 العلوم بغداد

علوم  الدكتوراه 

 فيزياء

بخارست  نانوتكنولوجي

الهندسية 

 التقنية

 2017 العلوم

 

 اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( األمر   اللقب العلمي  العلمية  األلقاب 4
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 مدرس  مدرس 
  أستاذ مساعد 

  أستاذ
 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 احلرارية الفيزايء  الثانية االولية 

 موضوع خاص  ماجستي 
  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة 

 اتريخ النشر  اجمللة  عنوان البحث أو الدراسة 
New studies of physical properties of 
functionalized single wall carbon nanotubes 

photovoltaic cellsbased hybrid  
  

   
   
   

 

8 
ؤتمرات والندوات  الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ  مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
   
   
   

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان  شهادة ال
دراسة تأثير اضافة اسود الكربون على التوصيلية الحرارية وبعض  املاجستي 

 الزجاجالخواص الميكانيكية على مادة متراكبة من كروك والياف 
 Laser ablation synthesis of single wall carbon الدكتوراه 

nanotubes in different gases for polymer-based 

organic solar cells applications 
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 الدورات 9

 التاريخ  مكان انعقادها اسم الدورة 
   
   
   
   

 

 اإلدارية والعلمية المناصب 

 من ـ الى  الجهة التي عمل فيها عنوان الوظيفة
 2012-2009 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء مقرر قسم علوم الفزياء

ــوم  ــم علــ ــي قســ ــة فــ ــة ا مت اسيــ ــو اللجنــ عضــ
 الفيزياء

 2012-2009 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء
 

 2012-2009 ديالى/العلوم/ قسم الفيزياءجامعة  تدريئسي في قسم الفيزياء
 

 2017-2013 جامعة بخارست البوليتكنيكا/روماسيا دراسة الدكتوراه
 2018-2017 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء رئيس قسم الفيزياء/ كلية العلوم

رئيس اللجنة ا مت اسيـة للدراسـاا ا وليـة فـي 
 قسم علوم الفيزياء

 2018-2017 ديالى/العلوم/ قسم الفيزياءجامعة 

رئــيس اللجنــة ا مت اسيــة للدراســاا العليــا فــي 
 قسم علوم الفيزياء

 2018-2017 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء

ــة لقســـم  ــة العلميـ ــم واللجنـ ــس قسـ ــيس مجلـ رئـ
 الفيزياء  

 2018-2017 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء

 2018-2017 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء لعلومرئيس قسم الفيزياء/ كلية ا
 2017 جامعة ديالى/العلوم/ قسم الفيزياء تدريسي في قسم الفيزياء

تأييــد لمــا جــاه فــي  عــره اســم مــدير الو ــد  
 اإلدارية
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11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
  
  
  
  

 

12 
العلمي التقويم 

 للبحوث واألطاريح 

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 التاريخ  رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


