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 املؤهالت الدراسية:

 ، ايركوتسك , كلية الفيزايء , جامعة ايركوتسك احلكومية ، 2006شهادة الدكتوراه ) فيزايء احلالة املكثفة( , 
 املنفصلة مكانيا يف البلورات االيونية املتهيجة( عنوان االطروحة ) تفاعل مراكز الشوائباالحتاد الروسي.

 ) البصرايت االلكرتونية ( ، قسم الفيزايء ، كلية العلوم ، جامعة املوصل  1997شهادة املاجستري، 
 ذات التحليل العايل للمجهر االلكرتوين ( ، عنوان الرسالة ) تصميم العدسة الكهرومغناطيسية

 قسم الفيزايء ، كلية العلوم ، جامعة املوصل . ،1994بكالوريويس علوم فيزايء ، 
 

 اخلربات االكادميية : 
، ساهم يف تدريس العديد من املواضيع ،  2008-1998 يف قسم الفيزايء /كلية العلوم للفرتةمدرس مساعد 

عامة , مادة االطياف ، خمتربات فيزايء احلالة الصلبة ، خمتربات احلاسبة االلكرتونية )لغة فورتران( ، خمتربات الفيزايء ال
 برانمج ماتالب .

  2011-2008مدرس يف قسم الفيزايء من 
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، قام بتدريس مواضيع  امليكانيك واحلركة املوجية ، احلرارة والثريموداينك،  2011مدرس يف قسم الفيزايء احلياتية من 
 املواد املتقدمة والذكية   احلالة اللينة املكثفة،

 ,.وث التخرج لطبة املرحلة الرابعة يف قسمي الفيزايء والفيزايء احلياتيةاالشراف على العديد من حب-
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 .2018/ اذار /  29ندوة كلية التمريض / جامعة الموصل بعنوان الماء والواقع الصحي في محافظة نينوى 

 ندوة كلية العلوم / قسم علوم احلياة / جامعة املوصل بعنوان الكائنات احلية الداخلة اىل العراق
 .2018أاير /  /2 



-21املؤمتر العلمي الثالث لعلوم احلياة / قسم علوم احلياة / كلية العلوم / جامعة املوصل للفرتة من 
22/11/2018 . 

 .2019كانون الثاين / /16ندوة الكهرابء املقامة يف عمادة كلية العلوم / جامعة املوصل بتاريخ 

/  نيسان /3 بيقات البايولوجي اجلزيئي يف علوم احلياةتطندوة كلية العلوم / قسم علوم احلياة / جامعة املوصل بعنوان 
2019. 

 2018\11\28التحدايت البيئية وااثرها يف املنظور اإلسالمي ، ندوة كلية الرتبية األساسية 

 2019\3\14ندوة كلية العلوم / ورشة نظام املقررات 

 2018\5\2ندوة قسم علوم احلياة / الكائنات احلية الداخلة اىل العراق  

 2018\5\6 \ندوة قسم الفيزايء / فيزايء الضغط العايل والضغط السالب 

 2018\2\22ندوة قسم الكيمياء / التلوث البيئي الذي حدث يف مدينة املوصل وضواحيها 

 2018\3\29ندوة كلية التمريض / املاء والواقع الصحي يف حمافظة نينوى 

 2018\4\25نينوى  ندوة قسم علوم األرض / احلقول النفطية يف حمافظة

 23/12/2019-19/12/2019ايء احلياتية / ز اقامة دورة الفيزايء احلياتية وتطبيقاهتا يف قسم الفي
 22/3/2021-20التطبيقات الفيزايئية يف اجملاالت الطبية والبايولوجية ، يف قسم الفيزايء احلياتية 

 22/5/2021-20نانوية، يف قسم الفيزايء احلياتية الكيميائية مع التطبيقات ال-دورة الليزر وأتثرياته احلياتية
 3/6/2021-1لتنظيم وادارة املراجع، يف قسم الفيزايء احلياتية  Mendeleyدورة استخدام برانمج منديل 

 

 
 اللجان الدائمية واملؤقتة : 

 ضمان اجلودة  عضوية عدد من اللجان الدائمية يف قسم الفيزايء احلياتية من بينها اللجنة االمتحانية وجلنة
 املهام االدارية :

 2019-2017مث من  2014-2011كلف مبنصب مقرر قسم الفيزايء احلياتية للفرتة من 
  

 


