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  الخبرات العلمیة واإلداریة
من /جامعة الموصل التربیة للعلوم الصرفة /قسم الفیزیاءكلیة   مساعد باحث  المنصب �
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 مختبر النوویة ، المرحلة الرابعة ، قسم الفیزیاء ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة  �
  مادة الفیزیاء العامة (نظري)، المرحلة االولى ، قسم الریاضیات ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة  �

  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  ال یوجد  الماجستیر �
  ال یوجد  الدكتوراه �

  

  البحوث المنشورة
 

(٢٠١١)…. (N=42) الزوجیة – الزوجیة ذات ),,,,,( 70
28

72
30

74
32

76
34

78
36

80
38 NiZnGeSeKrSr � لالیزوتونات 

18  1 دراسة الحالة االیزومیریة

الزوجیة – الزوجیة ..(٢٠١١) Hf170,168,166
 2 حساب الطاقات واحتمالیة االنتقال رباعیة القطب الكهربائیة المختزلة لنظائر



  

  الكتب المؤلفة
 ال یوجد �

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  المؤتمرات والندوات العلمیة
 Chemical,Biolgical,Radiological, and Nuclear(CBRN) safety and)حضور ندوة الكترونیة �

security in Laboratories)) ٢٠٢٠، جامعة الفلوجة / كلیة العلوم التطبیقیة( 
 ) ٢٠١٩لعلوم الصرفة /جامعة الموصل ،(ندوة علمیة عن الفیزیاء والنانوتكنولوجي، قسم الفیزیاء /كلیة التربیة ل �
،مركز الحاسبة االلكترونیة /جامعة االلكترونیة في مؤسسات التعلیم العالي ندوة علمیة عن تفعیل دور الحكومة  �

 )٢٠١٩(الموصل ،
ندوة علمیة عن االغشیة الرقیقة من المایكرون الى النانو فیزیاء وتطبیقات ، قسم الفیزیاء /كلیة التربیة للعلوم  �

  )٢٠١٣(الصرفة/جامعة الموصل،
 

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
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 )٢٠١٩حضور ورشة استخدام التقنیات الحدیثة في ادارة والتعلیم والبحث العلمي ، جامعة الموصل ( �
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)٢٠١٩( 
 )٢٠١٩حضور ورشة (الموسم الثقافي ) ، جامعة الموصل ( �
 )٢٠١٩حضور ورشة عمل معاییر االستالل في البحث العلمي ، جامعة الموصل ( �
 )٢٠١٩، ( / كلیة العلوم، جامعة الموصلحضور ورشة (نظام المقررات)  �
 )٢٠١٩حضور ورشة (نظام المقررات) ، جامعة الموصل /كلیة التربیة للعلوم الصرفة ( �
 )٢٠١٩ندسة برمجیات (الموسم الثقافي السنوي ، جامعة الموصل، ه حضور ورشة �
 )٢٠٢٠دورة تدریبیة (علوم الحیاة ......للحیاة ) ، جامعة الموصل ( �
حضور ورشة الكترونیة (التعلیم االلكتروني والمنصات االلكترونیة )، جامعة الفلوجة / كلیة العلوم التطبیقیة  �

)٢٠٢٠( 
دیالى /كلیة التربیة للعلوم  ) ، جامعةgoogle classroomحضور ورشة الكترونیة (التعلیم االلكتروني بأستخدام  �

 )٢٠٢٠الصرفة (



 )٢٠٢١ورشة الكترونیة (لقاحات جائحة كورونا واسباب العزوف والخوف منها ) ، الجامعة التقنیة الوسطى ( �
 

)، جامعة دورة تدریبیة الكترونیة (عالج السرطان بواسطة اللیزر واالشعاع النووي وامكانیة كال منهما مع المقارنة  �
 )٢٠٢١الموصل /كلیة العلوم (

دورة تدریبیة الكترونیة  (التأثیرات البیولوجیة والكیمیائیة للیزر على الخلیة الحیة ) ، جامعة الموصل /كلیة العلوم  �
)٢٠٢١( 

  
  

  عضویة الجمعیات
  ال یوجد �

  كتب الشكر
٢٠١١\٩\٢٨  ١٥١٨  كتاب شكر من كلیة الصیدلة /جامعة الموصل   

  
ل السید كتاب شكر بمناسبة انتھاء مھام السید عمید كلیة التربیة مقدم من قب

 العمید 
٩/٣/٥٦٣٤  ٣/٧/٢٠١٢  

كتاب شكر بمناسبة االنتھاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي 

  مقدم من قبل السید العمید المحترم. ٢٠٢٠- ٢٠١٩
٢٦/٠٧/٢٠٢٠  ١٤٣٢  

االنتھاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي كتاب شكر بمناسبة 

  مقدم من قبل السید رئیس جامعة الموصل المحترم. ٢٠٢٠- ٢٠١٩
٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٩/١٠/٨٧٧٠  

كتاب شكر بمناسبة االنتھاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي 

  علیم العالي والبحث العلمي المحترم.مقدم من قبل السید وزیر الت ٢٠٢٠- ٢٠١٩
  ١١/٠٨/٢٠٢٠  ٢/٥٣٢اد

كتاب تثمین جھود بمناسبة استقبال طلبة وزارة التربیة للمرحلة السادسة الداء االمتحان 

مقدم من قبل السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  ٢٠٢٠- ٢٠١٩الوزاري للعام 

  المحترم

  ٢٣/٠٩/٢٠٢٠  ٢/٧٠٩او

ة الجھود التي بذلت خالل فترة تسنم السید الوزیر وزارة التعلیم العالي كتاب شكر بمناسب

  والبحث العلمي، مقدم من قبل السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي المحترم.
  ٠٦/٠٥/٢٠٢٠  ٢/٢٠٨او

كتاب شكر بمناسبة االنتھاء من انجاز متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي 

  مقدم من قبل السید وكیل الوزارة لشؤون البحث العلمي المحترم. ٢٠٢٠- ٢٠١٩
  ٢٧/٠٩/٢٠٢٠  ٥/٤٤٤٣ب ت 

مقدم من قبل السید وزیر التعلیم  ٢٠٢١-٢٠٢٠كتاب شكر بمناسبة عید المعلم للعام الدراسي 

  العالي والبحث العلمي المحترم.
  ٠١/٠٣/٢٠٢١  ٢/٤٣٢م و 

متطلبات االمتحانات االلكترونیة للعام الدراسي كتاب شكر بمناسبة االنتھاء من انجاز 

  مقدم من قبل السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي المحترم. ٢٠٢١- ٢٠٢٠
  ١٦/٠٨/٢٠٢١  ٦/١٣٥٦و م
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