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                                                                           :معلومات عامة *
 العسكري  عبد اللهحمدون  عبد الكريم: نبهان االسم*
 جمهورية العراق –موصل ال مكان التولد:   92/11/1292 لتولد:ا*
 1121/10/311)(_ دار  الرفاقحي جمهورية العراق_ الموصل_   العنوان الحالي:*
  nabhanabdul@uomosul.edu.iq:  عنوان البريد االلكتروني*
      : Mobil 7701825114 (00964)   الهاتف:*

       متزوج :الحالة االجتماعية         مسلم الديانة:       عربي :القومية       عراقي الجنسية:*
 :التحصيل العلمي *

 التخرجسنة       االختصاص الدقيق  االختصاص العام  الجامعة/ الكلية  الشهادة 
 1291      الفيزياء     الموصل/ العلوم .        بكالوريوس1
 11/1/1291    لوجيا المفاعالت النوويةو تكن  الفيزياء            بغداد / العلوم .         الماجستير9

 برامج عالمية باستخدام( PWR عنوان الرسالة: الحسابات النيوترونية لمفاعل قدره )                    
 91/2/9002       افيزياء البالزم  الفيزياء            الموصل/العلوم .       الدكتوراه 1

    : دراسة دالة التوزيع الطاقي لاللكترونات في منطقة هبوط االنود لبالزما التفريغ   روحةاألطعنوان 
  .(الكهربائي  للهواء باستخدام المجس المنفرد  وبطريقة  قياس معامل التشوه

 استاذ مساعد  اللقب العلمي:*  
 وهندسة الحاسبات ة قسم علم الحاسوبفي كلية الحدباء الجامع ةسنوات تدريسي بعةس : سنوات الخبرة والتدريس *

 1اثنتا عشر سنة تقريبا في منظمة الطاقة الذرية ومشروع البتر وكيمياويات/                              
  ثالثة عشرة سنة في جامعة الموصل ومستمر بالخدمة لديها                             

 منظمة الطاقة الذرية العراقيةبحيان" الخاص  الوسام العلمي" جابر بن العلمية: األوسمة*
 عدد كبير  المكافئات والتشكرات: *
 االنكليزية -العربية  اللغات: *
 :استخدامات الحاسوب *

 االنترنت تصفح .1
  تقنية المنطق المضبباستخدام  .9

   Mat labاللغة البرمجية: تطبيقات على  .1

 
 الجمعيات العلمية:* 

                                                                    فرع نينوى -لفيزياويينعضو جمعية ا .1
 نينوى فرع -ضو النادي العلميع .9

 
 



 :البحوث العلمية *
رسالة ماجستير،)غير جامعة بغداد،  كلية العلوم، ،( باستخدام برامج عالميةPWR  النيوترونية لمفاعل قدرة )  الحسابات .1

 .رة(منشو 
دراسة دالة التوزيع الطاقي لاللكترونات في منطقة هبوط االنود  لبالزما التفريغ الكهربائي للهواء باستخدام المجس   .9

 .دكتوراه،)غير منشورة( أطروحة،كلية العلوم،جامعة الموصل،المنفرد وبطريقة قياس معامل التشوه
 ألتوهجيترونية وجهد البالزما في منطقة هبوط االنود لبالزما التفريغ  قياس الدرجة الحرارية االلكترونية والكثافة االلك  .1

 (.األردنيةمجلة الدراسات للجامعة -)مقبول النشرللهواء 

-9002، 1،العدد99المجلدحساب المعلمات الهيدروديناميكية للموجة الصدمية الضاغطة في عملية احتواء البالزما ) .4
 مجلة التربية والعلم(.

مجلة الرافدين لعلوم -9002دالة التوزيع الطاقي لاللكترونات:النهج المضبب)المجلد السادس،العدد الثالث، تقييم  .9
 (.الحاسبات والرياضيات

2. Numerical study  for pure Nitrogen gas discharge.  ( مجلة تكريت للعلوم الصرفة -9011،العدد الثاني،12المجلد) 

 9299ريغ ألتوهجي للتيار المستمر باستخدام تقنية المنطق المضبب)مقبول للنشر()الرقم:تصنيف مناطق بالزما التف .1
 مجلة التربية والعلم(-19/2/9011التاريخ:

 المقاالت العلمية:* 
 .9001،األول،المجلد التاسع عشر،العدد الهيئة العربية للطاقة الذرية ،نشرة الذرة والتنمية "ات تخصيب اليورانيومناتق" .1
 .9001نشرة الذرة والتنمية، الهيئة العربية للطاقة الذرية،المجلد التاسع عشر،العدد الثالث، "اليورانيوم" .9
 .)قيد النشر(،الهيئة العربية للطاقة الذرية ،والتنمية الذرةنشره  "نواع المفاعالت النوويةأ .1

 :العلمية الندوات* 
الكترونية في ظل التاطير القانوني لمبدأ شفافية لنزاهة اإلدارية والمالية في الهيكلة االقتصادية واإلدارية إلقامة حكومة  .1

 .92/1/9009محافظة نينوى،كلية الحدباء الجامعة،قسم إدارة األعمال،
إمكانات الحاضر وآفاق المستقبل،كلية اإلدارة واالقتصاد،قسم نظم المعلومات  نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: .9

 .19/4/9009،اإلدارية
 .92/4/9009كلية الحدباء الجامعة،قسم القانون، المخدرات وأثرها السلبي على المجتمع العراقي ما قبل االحتالل وبعده. .1
 .9/9/9009الصناعية، اإلدارةواالقتصاد،قسم  اإلدارةالبيئة والسالمة الصناعية،كلية  إدارةالنظم المعاصرة في  .4

"االغشية الرقيقة من وبعنوان  9011/ايار/19بتاريخ كلية التربية للعلوم الصرفة  -قسم الفيزياء  المشاركة في اعداد ندوة .9
 "فيزياء وتطبيقات -المايكرون الى النانو

 أعمال أخرى : *
 /وهيئة  1 أنجزت أعمال ومهام كثيرة على مدى اثنتا عشرة سنة في منظمة الطاقة الذرية ومشروع البتر وكيمياويات

  ع العسكري.التصني
  اربيللجامعتي الموصل و  والتربية  في كلية العلوم أنجزتوالتي ناقشت  رسايل للماجستير واطاريح للدكتوراه عديدة. 
 أشرفت على مجموعة من طلبة الماجستير  في مجال فيزياء البالزما 

 9019 –. عبدالرحمن احمد اساعيل 1
 9011-. امنة محمود عصمت9
 9014-ب. عالء يوسف يعقو 1
 9019-. داود سليمان محمد4



 وقسم الفيزياء على مجموعة من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قسم علم الحاسوب أشرفت 
 عملت مقررُا لقسم علم الحاسوب 
  وقسم  فضال عن قسم الفيزياء وخارجها داخل كلية الحدباء الجامعة واإلداريةفي العديد من اللجان العلمية المشاركة

 .هندسة النفط والتكرير
 في مجموعة دورات التقوية التي تقيمها قسم علم الحاسوب المشاركة. 

 
 


