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   �C4 اAB �CD@? <=5ء ا���; 4:�هللا ا�51دري ا��3456 وا�01 /ا.-, 
  

  

  

  

  

١  ��FGH5ت ا�BAJCا�  

  المعلومات

   �C4 اAB �CD@? <=5ء ا���; 4:�هللا ا�51دري   االسم الرباعي واللقب

  ١٩٧٢/ ١٠/  ١٥  تاريخ التولد

  Q�Bوج  الحالة االجتماعية

 omaralqadiry@yahoo.com  البريد اإللكتروني

  07704350921  رقم  الموبايل 

  

٢  ��CJھ^ت ا�`Cا�  

  دA�bراه  التحصيل العلمي

   �Bرس   الدرجة العلمية

4Aم ا�=�5�Qء  القسم العلمي  

  ��ر��3  العنوان الوظيفي

  

  ا�H�5دات  ٣

  االختصاص العام  الشهادة
االختصاص 

  الدقيق
  سنة التخرج  الكلية  الجامعة

Aم  ا�5�Q�@  ���Ff��Cء  @�5�Qء  البكالوريوسJ١٩٩٥  ا�  

Aما�  ا����Ff��C  ذر��@�5�Qء   @�5�Qء  الماجستيرJ  ٢٠٠٢  

@�5�Qء   @�5�Qء  الدكتوراه
  Ahو��

Aم  �i6ادJ٢٠٠٧  ا�  

  

��C ا51�lب  ٤Jا�  

  تاريخ األمر )األمر الجامعي ( العدد و   اللقب العلمي

   ١٨/٤/٢٠٠٢اعتبارا من   مدرس مساعد

  ١٧/٩/٢٠٠٧اعتباراً من   مدرس

   -  أستاذ مساعد
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٦  
 nDا�Cاد وا�ACا�

  ا��را-�� ا��3 ��ر-�5

  المادة الدراسية  المرحلة

  كهربائية   االولى (فيزياء )

  مختبر الكهربائية   االولى (فيزياء )

  الفيزياء العامة   االولى (علوم الحياة )

  الفيزياء العامة  االولى (علوم الكيمياء )

  الفيزياء العامة   االولى (علوم الرياضيات )

  الفيزياء العامة   االولى (علوم الحاسبات )

  مختبر الميكانيك وخواص المادة   االولى (الفيزياء )

  كهرباء متقدم   الثاني (فيزياء ) 

  الوقاية من االشعاع الثالث (فيزياء )             

  ء النووية الفيزيا  الرابع (فيزياء )

  مختبر  الفيزياء النووية   الرابع (الفيزياء ) 
  

٧  
ا�:Apث وا��را-5ت 

  ا�AHfCرة

  تاريخ النشر  المجلة  عنوان البحث أو الدراسة

محاكاة دالة التوزيع الفراغية لشعاع جيرنكوف لوابل من 
 الجسيمات المشحونة لمنظومة باكونك

كلية التربية االساسية 
  صرية/الجامعة المستن

٢/١٠/٢٠١١  

Study the matrix Elements of pre-
equilibrium Nuclear Reaction 

مجلة  –جامعة ديالى 
  ديالى للعلوم الصرفة

٢٠١٧  

) yb A=174, 176,178حساب التركيب النووي لنظائر (  
 IBM-1باستخدام نموذج 

مجلة  –جامعة ديالى 
  ديالى للعلوم الصرفة

٢٠١٧  

     

      

      

٥  
 ا��-5f4 nq5و�;

rط5ر�lوا  

  العنوان  شهادةال

  قدرة ايقاف البروتون في اهداف صلبة وغازية   الماجستير

 
 

 Negative parity states of odd A Nuclei in the  الدكتوراه
interacting poson-fermon Model  
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٨  
Cوات ا��fات وا��C�`

 nCJ5رك وورش ا�HCا�
5��@  

  التاريخ  مكان انعقادها  / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 

جامعة ديالى /كلية   الوقاية من االشعاع 
  العلوم 

  

تطوير مهارات الكشف عن الملوثات والخلفيات االشعاعية 
  وطريقة ازالة هذه الملوثات من البيئة 

  ٥/١٢/٢٠١٦  عة الكرخجام

     

     
 

 

 

 

  

  ا��ورات  ٩

  التاريخ  مكان انعقادها  اسم الدورة
 ��Q�wh.ا �i�56 ��جامعة  –كلية التربية    ا��ورة ا��5ھ

  ديالى 
١٩٩٧  

  ١٩٩٩دورة 4Aم ا�5p-:5ت 
  

  ١٩٩٩  المستنصرية جامعة ال

ا��JB5y ���Ff��C ا�@3 ط�اq? ا���ر�x / دورة
/ ��b ��-5-.ا�����6 ا 

المستنصرية  جامعة ال
  االساسية  كلية التربية

٢٠٠٢  

مركز الحاسبة /  دورة كفاءة الحاسوب
  الجامعة المستنصرية 

٢٠٠٢  

قسم الفيزياء/كلية  Originبرنامج دورة 
 العلوم/ جامعة ديالى 

1 / 3 / 2016 

UV-visible Spectrophotometer  قسم الفيزياء/كلية
 م/ جامعة ديالى العلو 

15-16 / 3 / 
2016 

/كلية كيمياءقسم ال  ١٧٠٢٥و ٩٠٠١دورة االيزو 
 العلوم/ جامعة ديالى

٢٠١٦-١٢- ٨-٧  
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ا�5fC<0 اzدار�� 

��CJوا�  

    

    

    

    
  

  

  

  

١١  
 ��C�A15دات ا���Hا�

5��4 n>5pوا�������1 ا�  

   يم العالي والبحث العلمي السيد وزير التعل  شهادة شكر وتقدير

  السيد رئيس الجامعة المستنصرية   شهادة شكر وتقدير

  السيد عميد كلية العلوم /جامعة ديالى   شهادة شكر وتقدير

  السيد عميد كلية العلوم / جامعة ديالى   شهادة شكر وتقدير
  

١٢  
3 �:Apث CJا� ,�A1ا��

rط5ر�lوا  

    

    

    

    

    
  

١٣  
 ,��wوا�� �wH0 ا��b

5��4 n>5pا�  

  التاريخ  رقم األمر  الجهة المانحة لكتاب الشكر
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