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 ))السيرة العلمية (( 
 :   األكاديميةالمؤهالت 

 البلد  الجامعة  الكلية  سنة التخرج الشهادة  ت 
 العراق  الموصل  كلية العلوم  1987 فيزياء  بكالوريوس 1
 العراق  الموصل  كلية العلوم  2002 ماجستير 2
3      

 
 :  اإلداريةالخبرة 

 / شركة الكندي العامة / وزارة الصناعة والمعادن   نفيزيائييرئيس   -
 اسية / قسم العلوم العامة تدريسي في كلية التربية االس -
 2010رئيس لجنة التعليم المستمر  -
 2013-2010في القسم  متحانيةعضو اللجنة اال -
 2010رئيس لجنة غياب الطلبة لقسم العلوم العامة  -
 2013عضو في لجنة مقابلة الطلبة الجدد للكلية  -
 2018رئيس لجنة االرشاد التربوي الفرعية في الكلية  -
 2018ة االعتماد المختبري  عضو لجن -
 2018عضو في مجلس القسم  -
 عضو لجنة أرشفة األسئلة االمتحانية -

 البحوث العلمية المنشورة : 
) تأأيرير درجأأة الحأأرارة وتيأأار التشأأظيل علأأت منتومأأات االتصأأاالت الضأأوئية( مجلأأة التربيأأة  -1

 . 2003لسنة   1العدد 15والعلم ,المجلد 
نتومة االتصاالت الضوئية باسأتخدام ليأزر شأبو موصأل ( المأؤتمر ) تصميم ودراسة أداء م-2

 .16/9/2002-15الجامعة التكنولوجية  –التكنولوجي الثامن لليزر والكهروبصريات  
) اسأأتخدام المضأأمن الصأأوتي الضأأوئي فأأي تحليأأل الطيأأة الضأأوئي ( مجلأأة أبحأأاث كليأأة -3

 . 2011 لشهر كانون األول 2العدد  11التربية األساسية . المجلد
) تصنيع مرآة متعددة الطبقات ذات انعكاسأية عاليأة لعشأعة تحأح الحمأراء العاليأة ( مجلأة -4

 . 2011لشهر تموز  4العدد  10أبحاث كلية التربية األساسية . المجلد
 



(  SMFمحاكأأاة اسأأتخدام المحأأزز البصأأري فأأي تعأأويو التشأأتح اللأأوني لليأأة الضأأوئي ) -5
 . 2018لشهر ايار  3العدد  14ساسية . المجلدمجلة أبحاث كلية التربية األ

-(6-Determination of the Optical Length of the EDF Amplifier within 
the C –band for the Optical Communication System) ,International 
Journal of Enhanced Research in Science ,Technology & 
Engineering ,Vol.7 Issue 4,April-2018,Impact Factor :4.059                                                                                                                        

)توظيأأة طيأأة التأأداخل الضأأوئي كمتحسأأس لالسأأتقطاب وتظيأأرات القأأدرة ( المأأؤتمر الأأدولي -7
. مجلأأة 11/4/2019-10ية فأأي جأأامعتي الموصأأل ودهأأوك فأأي الثالأأل لكليأأة التربيأأة االساسأأ

 أبحاث كلية التربية األساسية . المجلد الثالل .
8-(Analysis of Interference Pattern of the Fiber Interferometer and 
Employ it as a Motion Sensor).Iraq Journal of Science ,will de 

published on December ,Vol.61,Issue 12, 2020     . 
 :  األكاديميةالخبرة 
 ولحد االن  2008/ 12/ 24المواد التي قام بتدريسها : التدريس : من   •

 السنة  الصف المادة / الموضوع  ت
 ولحد اآلن  2009 / الفيزياء 2 الثيرموداينمك/ نتري وعملي  -1
 ولحد اآلن  2010  / الفيزياء 2 الميكانيك/ نتري وعملي  -2
 2010 /الفيزياء  2   خواص مادة -3
 ولحد اآلن  2011 /الفيزياء 4 الليزر/نتري وعملي -4
 ولحد االن  2017 / الفيزياء 3 االلكترونيك / نتري وعملي  -5
 2017 / الفيزياء 3 النشاط االشعاعي -6
 2017 / الفيزياء 3 الذرية -7
 2020 الفيزياء / 2 البصريات  -8

 المشاركات العلمية •

 المؤتمرات   •

في العديد من المؤتمرات العلمية ذات العالقة بالتخصص في مجال تطبيقات   المشاركة -
الليزر و االلياف البصرية / كواشف االشعة تحح الحمراء في شركة الكندي العامة للفترة 

1987-2008 . 
 . 2002المشاركة في المؤتمر التكنولوجي الثامن لليزر والكهروبصريات  -

 .  2012لمي السنوي الخامس )الوطني االول(  عضو اللجنة المنتمة للمؤتمر الع -

 



 الندوات   •

 -المشاركة في الندوات العلمية االتية :
 والمساهمة بمعرضو . 4/2018/ 23رسائل الت التعليم من وجهة نتر اكاديمي متميز -1
 . 29/3/2018الماء والواقع الصحي في محافتة نينوى  -2
 .  16/4/2018االمراض المعدية بين تالميذ المدارس  -3
 .  7/3/2018التلوث البيئي في مدينة الموصل وارره علت الحياة -4
 28/11/2018رؤية اسالمية معاصرة -التحديات البيئية وارارها في المنتور االسالمي -5
 17/12/2018الطاقة الشمسية , الحاضر والمستقبل  -6
 30/12/2018الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون ,تحح مجهر االنجاز   -7

 -:الدورات التطويرية  •

 شاركح في دورات علمية وادارية عديدة في المجاالت االتية :
 1988دورة اسس واستخدامات الليزر للجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات عام -1
 2000دورة لحام الكيبل الضوئي في المعهد العالي لالتصاالت والبريد عام  -2
 2000تحح الحمراء  عام دورة خصائص الكواشف   -3
 2012دورة طرائق التدريس في جامعة الموصل عام -4
 2012دورة كفاءة الحاسوب عام -5
 2011عام  SAS دورة التحليل االحصائي في البحل العلمي وبرنامج -6
كلية   Understanding signal sampling using Arduinoدورة الكترونية بعنوان  -7

 11/4/2020ي  الهندسة جامعة الموصل ف
وتطبيقاتها في التعليم االلكتروني. كلية الهندسة جامعة    Google Formتنتيم استمارة  -8

 11/4/2020الموصل في  
الية التوزيع االلكتروني لطلبة المستوى االول علت المقررات   بعنوان الكترونية دورة -9

 9/4/2020الدراسية .كلية الهندسة جامعة الموصل في  
كلية  وبعو البرامج المساعدة .  Meetترونية بعنوان التدريب علت برنامج دورة الك -10

 4/2020/ 9الهندسة جامعة الموصل في 
. كلية الهندسة جامعة الموصل في  Team Viewerدورة الكترونية بعنوان برنامج -11
11/4/2020 
ية عن إلجراء االمتحانات االلكترون Edmodoدورة الكترونية بعنوان توظية منصة   -12

 26/5/2020بعد .كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصل في  
 ورش العمل والحلقات الدراسية :  •

 -المشاركة في ورش العمل االتية :

 .  26/12/2017االصول الصحيحة في كتابة البحل العلمي -1



 . 28/2/2018المنطق الضبابي مفهوم لظوي من وجهة نتر حسابية -2
   العلوم رضمع في المشاركة-3
   العلمية البوسترات عمل علت اإلشراف-4
 12/4/2020الكلية التقنية االدارية كوفة في   Google Classroomاستخدام منصة -5
كلية التربية االساسية جامعة الموصل في  IDoser(Digital Drugs) المخدرات الرقمية  -6
12/4/2020 

 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 2010م المستمر  رئيس لجنة التعلي -
 2013-2010عضو اللجنة االمتحانية في القسم  -
 2010رئيس لجنة غياب الطلبة لقسم العلوم العامة  -
 2013عضو في لجنة مقابلة الطلبة الجدد للكلية  -
 2018رئيس لجنة االرشاد التربوي الفرعية في الكلية  -
 2018عضو لجنة االعتماد المختبري  -
 2018عضو في مجلس القسم  -

 عضو لجنة أرشفة األسئلة االمتحانية -
 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

عأأدد كتأأب الشأأكر والتقأأدير : رالرأأون  داخأأل وزارة التعلأأيم العأأالي والعديأأد مأأن كتأأب الشأأكر فأأي وزارة 
 الصناعة والمعادن وهيئة البحل والتطوير .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


