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عدد سنوات الخدمة
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الشهادة
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المعلومات الشخصية
محسن وليد دمحم صالح
الموصل
محل الوالدة
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متزوج
عراقي
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mohsen_albadrani@yahoo.com

التخصص
علوم الفيزياء
الفيزياء النووية والجزيئية

الشهادات
سنة الحصول عليها
1444
1442

الجامعة
الموصل
الموصل

البيانات العلمية
تدريس المواد
النظرية :
الدراسات األولية

رياضيات مناقشة – األول – فيزياء .
الحاسبات– الصف الثاني -فيزياء.
البرمجة بلغة  – Delphiالصف الرابع – فيزياء .
الحاسبات -الصف الثاني -قسم اللغة اإلنكليزية.
الحاسبات-الصف األول -قسم اللغة اإلنكليزية.

الدراسات العليا

الحاسبات-الصف الثاني-قسم اللغة اإلنكليزية.

تدريس المواد
العملية:

النشاطات العلمية

الحاسبات-الصف الثالث-قسم اللغة اإلنكليزية.
الكهربائية – الصف األول  -فيزياء.
البرمجة– الصف األول  -فيزياء.
الحاسبات– الصف الثاني -فيزياء.
الذرية – الصف الثالث – فيزياء.
الحاسبات -الصف الثاني -قسم اللغة اإلنكليزية.
الحاسبات-الصف األول -قسم اللغة اإلنكليزية.
الحاسبات-الصف الثالث-قسم اللغة اإلنكليزية.
النووية  -الصف الرابع – فيزياء.
الحاسبات – الصف الرابع -فيزياء.
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اإلشراف على طلبة الماجستير

تدريس مادة التدريب المنهجي لطلبة الكلية التقنية  /قسم هندسة الحاسبات
للمرحلتين الثانية والثالثة للعام الدراسي .4002-4002
اإلشراف على التدريب الصيفي لطلبة كلية الهندسة األولى  /قسم هندسة
الحاسبات  -المرحلة الثالثة .4002
المشاركة في دورة طرائق التدريس  /جامعة الموصل .2005
اإلشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة – عدد 2 9
اإلشراف والمتابعة لطلبة المرحلة الرابعة في التطبيقات العملية2
المشاركة في الحلقات الدراسية (السيمنارات ) 2
رئيس لجنة المكتبة االفتراضية في قسم الفيزياء – كلية التربية 22012

اإلشراف على طلبة الدكتوراه
مناقشات الرسائل الجامعية
المجالت المحلية
البحوث المنشورة
المجالت العالمية
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91
المؤلفات والشهادات والمؤتمرات

عدد الكتب المؤلفة
براءات االختراع
عدد الندوات والمؤتمرات المشارك فيها
عدد الدورات و ورش العمل
الشهادات التقديرية والجوائز العلمية
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92
شهادة تقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمتفوق األول على كلية
العلوم جامعة الموصل .4000
شهادة تقدير من السيد رئيس جامعة الموصل للمتفوق األول على كلية العلوم جامعة
الموصل .4000
شهادة تقديرية  -المركز األول في دورة صيانة الحاسبات ،جامعة الموصل .2005
شهادة تقديرية من المركز الدولي للفيزياء – ايطاليا .4000
جائزة المركز الثاني ألفضل بحث علمي مقدم في المنتدى العلمي الدولي للعلماء
الشباب  ،أوكرانيا .4002
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كتب الشكر
المناصب
المناصب اإلدارية التي تقلدها
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
عضوية اللجان الوزارية

-9الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات 2
 -1الجمعية األوربية للفيزياء 2

