
                          السيرة الذاتية العلمية

  السٌرة الذاتٌة :

 محمدعلً عبد الخالق محمدعلً محمد النعمة االسم الرباعً واللقب:

 4102 --مدرس  المرتبة العلمٌة الحالٌة وتارٌخ الحصول علٌها :

 كلٌة التربٌة االساسٌة مكان العمل :

 ثالثة عدد االوالد :                                                      متزوج الحالة االجتماعٌة :

 0591موصل  محل وتارٌخ الوالدة :

 عراقٌةالجنسٌة :

 حً االعالم /موصل  عنوان السكن الحالً:

 11110120440 رقم الهاتف :                  mohammedali571817@gmail.com       البرٌد االلكترونً :

 السٌرة العلمٌة 

 دٌمٌةاوال: المؤهالت االكا

 الدولة المانحة الجامعة الكلٌة السنة الشهادة ت

 العراق الموصل العلوم 0515 بكالورٌوس 0

 العراق بغداد العلوم 0594 ماجستٌر 4

      

 

 ولحد االن. 0/04/4119التدرٌس منذ  ثانٌاً: الخبرة االكادٌمٌة والتدرٌسٌة:

  نظري+عملً( ، -نظري+عملً( ، بصرٌات )ثانً فٌزٌاء -ٌزٌاء : الحركة الموجٌة )ثانً فالمواد التً قام بتدرٌسها    

 -)ثالث فٌزٌاء4نظري( ،كهربائٌة -نظري( ، كهرومغناطٌسٌة )رابع فٌزٌاء -)ثالث فٌزٌاء نظري( ، صلبة -فلك)ثالث فٌزٌاء

 نظري+عملً(    

 

 العلمٌة  تالمشاركا 

  ذات العالقة فً مجال البصرٌات واللٌزر فً منظمة : المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات العلمٌة المؤتمرات

 . 4119لغاٌة  0592الطاقة الذرٌة وشركة الرازي وشركة الكندي العامة للفترة من 

 

 



  المشاركة فً الندوات التالٌة::  الندوات  

                                                                             4114هـ.ت.ع  /المشاركة فً المؤتمر التكنلوجً الثامن للٌزر والكهرو بصرٌات -0

 1/3/4109التلوث البٌئً فً مدٌنة الموصل واثره على الحٌاة  -4

  01/2/4109االمراض المعدٌة بٌن تالمٌذ المدارس -3

 43/2/4109رسائل الى التعلٌم من وجهة نظر اكادٌمً متمٌز  -2

 

  ثالثة الدورات التطوٌرٌة : 

 

  المشاركة فً ورشة العمل التالٌة: االصول الصحٌحة فً كتابة البحث  : العمل والحلقات الدراسٌة ورش

 41/04/4101العلمً 

 ثالثا: الخبرة االدارٌة :

 وزارة الصناعة والمعادن  /شركة الكندي العامة  /رئٌس فٌزٌاوٌٌن  -

 قسم العلوم العامة  /تدرٌسً فً كلٌة التربٌة االساسٌة  -

 4109-4101ة امتحانٌة عضو لجن -

 4109-4104مقرر قسم العلوم  -

 4109رئٌس فرع الفٌزٌاء فً قسم العلوم  -

  4109عضو لجنة ارشاد تربوي  -

 4109عضو مجلس القسم  -

 عضو لجنة مناقشة بحوث الطلبة -

 اثنان : عدد البحوث المنشورة خارج العراق رابعا:

جامعة الموصل.والعدٌد من البحوث العملٌة محدودة /لتعلٌم العالًوزارة ا -اثنان : عدد البحوث المنشورة داخل العراق

 هـ.ت.ع  /التداول فً منظمة الطاقة الذرٌة وشركة الرازي وشركة الكندي العامة 

 عدد البحوث قيد النشر واالنجاز:

 21 عدد كتب الشكر والتقدير:

 خامساً: الجان العلمية واالدارية :

 لجنة ارشاد تربوي -0

 حانٌةلجنة امت-4

 لجنة مشترٌات-3

 لجنة مناقشة بحوث التخرج-2


