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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                     

 ة الذاتيةالسير

 

 

 أ.د.سمير خضر ياسين

 جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات -رئيس قسم الفيزياء

========================================= 

 
 د. سمير خضر ياسين محمد العاني .  ا. االسم الكامل :

  جامعة بغداد  \للبنات  كلية العلوم \ فيزياءقسم الرئيس المنصب الحالي : 

 3691 -:  التولد

 smsddzzz@yahoo.comاللكتروني : االبريد 

 بغداد –العراق   -العنوان  :

 

  7002على اللقب        تاريخ الحصول        استاذ     -:  اللقب العلمي

 6991تاريخ الحصول عليها       دكتوراه  : التحصيل الدراسي
 فيزياء االختصاص العام :  

 بصريات الكترونية  -   مواداالختصاص الدقيق :  

 

 22كات في مؤتمرات علمية عراقية:  عدد المشار

 21عربية واجنبية :  دولية عدد المشاركات في مؤتمرات

   43: عدد البحوث المنشورة 

 8عدد االشراف على طلبة الدراسات العليا : 

 58عدد المشاركات في لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا :  

 

 -الشهادات :
 

 السنة                القسم                 الكلية       الجامعة    الدرجة

 3691العلوم                   الفيزياء                              بغدادبكالوريوس         

 3660           التكنولوجية                                        العلوم التطبيقيةالماجستير          

 6991      الفيزياء                   علومال       النهرين         الدكتوراه         
       

 -األلقاب العلمية :
 

 التاريخ    اللقب العلمي 
 6991-6991   مدرس مساعد

 3666 -3669    مدرس

 7002 -3666   أستاذ مساعد

   7002                                          استاذ
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 -المناصب التي شغلها :

 حاليا -جامعة بغداد  –كلية العلوم للبنات  -رئيس قسم الفيزياء -

 عضو لجنة خبراء تخصص الفيزياء لكليات العلوم للجامعات العراقية. -
 7033ولغاية  7007فترة من   لل جامعة بغداد -كلية التربية للبنات –رئيس قسم الحاسبات   -

-1001 جامعة بغداد –عضو لجنة الترقيات في كلية التربية للبنات  -
1002. 

 1006مقرر قسم الحاسبات / جامعة بغداد . -

خبير معتمد ومقوم لبراءات االختراع في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  -
 النوعية.

 6990-6991عراقية .باحث علمي في منظمة الطاقة الذرية ال -
االهلي - بغداد-المركز الوطني لنظم الحاسباتمدير معهد اللغات والترجمة/ -

6991-1000   
 الكهرباء . استشاري في وزارة -
 استشاري في وزارة الصناعة والمعادن . -
 استشاري في منظمة الطاقة الذرية العراقية .  -
 استشاري في وزارة النفط . -

  1061-1009  .فرع العراق –ية خريجي جايكا اليابانية رئيس جمع -

 1066استشاري في بيت الخبرة البرلماني العراقي. -
 
 

 

 -عضوية الجمعيات والنقابات العلمية :

 
 عضو نقابة االكاديميين العراقيين -

 عضو الجمعية العراقية للحاسبات . -

 عضو الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات .  -

 عضو نقابة المعلمين .  -

 .الهيئة االدارية لجمعية خريجي جايكا اليابانية فرع العراق عضو -

 عضو في بيت الخبرة البرلماني العراقي. -

  عضو رابطة التدريسيين الجامعيين العراقية. -

 فرع العراق. –عضو جمعية خريجي كويكا الكورية  -
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 -الدورات التدريبية:

 
 منظمة جايكا (ICDL)\رخصة الدولية الستخدام الحاسوبدورة ال -

(JICA)   االردن \عمان\اليابانية.     

  (  JAVA)ولغة جافا (  WEB DESIGN )دورة تصميم المواقع -

 LG ) التدريبي LG مركز \الكورية   (KOICA)  منظمة كويكا \

Training center) \.كوريا الجنوبية 

مركز \العراق \     (Nuclear Electronics )ويدورة االلكترونيك النو -

 البحوث النووية.
 جامعة بغداد\العراق \دورة طرائق التدريس الجامعي -

 بغداد \العراق \دورة االدارات العليا -

 العراق. \مركز البحوث النووية \دورة الوقود النووي  -

 راق.الع\الجامعة التكنولوجية\دورة في الفحوصات الالاتالفية -

 العراق . \الجامعة التكنولوجية\ (CAD CAM System)دورة  -

وزارة \المعهد المتخصص للصناعات الهندسية\دورة السيطرة النوعية -

 الصناعة العراقية

 االردن -عمان-الجمعية العلمية الملكية -دورة الصيانة للحاسبات -

  بيروت.-لبنان –دورة في بيت الخبرة البرلماني  -

 ماليزيا. -كواال مبور ورة تدريب المالكات التدريسية الجامعية في د -

 

 

 


