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 المعلومات الشخصية 1

 محمد القيسيبثينة عبد المنعم إبراهيم 

1957 

 متزوجة

Buth_oubaidi2@yahoo.com 

07706004149 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه

 استاذ مساعد

 فيزياء

 

 

 الشهادات 3
 1976 العلوم البصرة فيزياء فيزياء

نووية  فيزياء 

 نظري

 1979 العلوم بغداد

 1997 العلوم بغداد نووية  فيزياء 

 

 العلمية األلقاب 4

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 مختبر الفيزياء الحديثة  

 االشراف على مشاريع تخرج  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

Performance of GACC and GACP 

to treat institutional wastewater: a 

sustainable technique 

  

Membrane 

Water 

Treatment,  

  

2015 

Study of Ion Beam Mixing of Te/In and 

Se/in systems  

by Cascade Collisional  Mixing Model 

المقاطع العرضية والمدى األيوني ألنواع 
مختلفة من الزجاج

مجلة العلوم األساسية 
(زليتن-ليبيا(والتطبيقية  

مطيافية اإلستطارة الحلقية لرذرفورد للنظام 
Ag/Ge ثنائي الطبقة 

مجلة العلوم األساسية 

طرابلس( -والتطبيقية )ليبيا

  

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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باستخدام  Ag/Geدراسة المزج األيوني للنظام 
 القياسات الكهربائية

 

األساسية ) مجلة العلوم 
-والتطبيقية )ليبيا
طرابلس(

ثنائي   Te/Inدراسة المزج االيوني للنظام   
 الطبقة 

)مجلة دراسات العلوم  
 –بغداد –االساسية( 

 العراق  

2002 

ثنائي   Se/Inدراسة المزج االيوني للنظام   
 الطبقة 

)مجلة العلوم  لمنظمة 
الطاقة الذرية العراقية( 

 العراق   –بغداد –

1200

دراسةةة المةةزج االيةةوني للنظةةام   

S/In  ثنائي  الطبقة 

 

–)مجلة العلوم( 

العةةراق   –بغةةداد 

. 

 

2000

دراسةةةة التويةةةيلية الكهربائيةةةة   

 .لخميرة الخبز الجافة 

) مجلةةةةةةةة ابةةةةةةةن 

الهيةةةةةةثم للعلةةةةةةوم 

اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفة 

والتطبيقية  بغداد 

 العراق . –

1992 

 

 

 

 

8 

ؤتمرات الم

وورش والندوات 

المشارك العمل 

 فيها

 

المةةةرتمر العلمةةةي الثالةةة  

للجمعية العراقية للفيزيةاء 

والرياضيات 

البيرة 

 العراق 

مرتمر الفيزياء الثال  للحالة المكثفة
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الورشة  

الستخدام الثالثة

المسارعات النووية 

في البح  

والتدريب 

والتطبيقات 

 التكنولوجية

األردن  –عمان 

المرتمر الوطني الثال  للعلوم االساسية

 
 الندوة العلمية حول الفيزياء وتطبيقاتها

 
ليبيا –جامعة السابع من ابريل 

 الغازات المستنفدة لطبقة االوزونندوة   

 

 

 

 

 

 الدورات 9
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10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

1982 – 1979  مدرس مساعد   جامعة بغداد 

1987 -  1982  باح  علمي  

 1997 – 1987  مدرس مساعد   جامعة بغداد 

 1998 – 1997   مدرس   جامعة بغداد 

2001 – 1998  مدرس   جامعة سبها -ليبيا 

 2004 – 2001           مدرس  جامعة المرقب  -ليبيا 

  2009 - 2004   أستاذ مساعد   جامعة المرقب  -ليبيا 

2011 - 2009جامعة ميراتة          استاذ مشارك                   -ليبيا 

 2016 – 2012جامعة ديالى               استاذ مساعد                     -بعقوبة 
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التقويمية الشهادات 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح
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عن طريق بريليوم  ) لعنصر ال لاللكتروناتقدرة اإليقاف الكلية  ةدراس  

 5/6/2016االنترنت قي 

 

)عن  تأثير األشعاعات غير المؤينة والمخاطر الصحية على جسم االنسان  

 (17/5/2016طريق االنترنت في 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 


