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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2005 العلوم  بغداد

 2017 العلوم للبنات بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

   

    أخرى



 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الى حد االن  -2005 بغداد للبنات العلوم كلية  1

  

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005 م.كهربائية فيزياء 1

 2006 م. ميكانيك فيزياء 2

 2007 ميكانيكم. فيزياء 3

 2008 كهرباءم.  فيزياء 4

 2009  م.مواد فيزياء 5

 2009 م.حرارة فيزياء 6

 2010 م.مواد فيزياء 7

 فيزياء 8

 

 2010 م.حرارة

 2013 م.نووية فيزياء 9

 2014 )رابع عام+ ثالث فيزياء طبية( م.نووية فيزياء 10

 2015 م.نووية) رابع عام+ ثالث فيزياء طبية( فيزياء 11

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011-2005 للبنات لعلوم كلية ا معاون فيزياوي 1

 2013-2011 علوم للبناتالكلية فيزياوي 2

 الى حد االن2017 كلية العلوم للبنات مدرس مساعد 3



 

 

 

 

 2016 م.نووية) رابع عام( فيزياء 12

 2016 اويم.تلوث فيزي فيزياء 13

 2017 م.نووية )رابع عام+ ثالث فيزياء طبية( فيزياء 14

 2017 م.نووية) رابع عام+ ثالث فيزياء طبية( فيزياء 15

  

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ايجاد المواد الثفيلة بحث تخرج ) 1

والمشعه في عينات جنوب غرب 

 (بغداد 

 2018 لفيزياءا

بحث تخرج )قياس تركيز  2

 العناصر المشعه في عينات من 

 (مواد البناء

 2019 الفيزياء

بحث تخرج)قياس تركيز غاز  3

تربة شركة مصافي  الرادون

 الدورة( –الوسط 

 2019 الفيزياء

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 الجامعة / الكلية / القسم التفاصيل نوان النشاطع ت

 (2020-2019( )2019-2018) اللجنة االمتحانية 1
كلية العلوم /امعة بغدادج

 قسم القيزياء/للبنات

2 
اللجنة العلمية )المؤتمر  النسوي العلمي 

 الثالث(
2013 

كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات



 

 

 

 

 الى يومنا هذا 2017من  هلجنة الرقابة الوطني 3
كلية العلوم /امعة بغدادج

 قسم القيزياء/للبنات

4     

5    

6 
 (سمنر - القاء محاضرة علمية: محاضرة

 متالزمة المباني المريضة( 
2017 

كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

7 

المشاركة في  ندوة :االتجاهات الحديثة 

في طرائق التدريبس ودورها في تطوير  

 االستاذ 

 

2017 
مركز التطوير والتعليم 

 جامعة بغداد -المستمر

 2017 في العراق(ندوة)االمراض االنتقالية  8
كلية العلوم /جامعة بغداد

 التعليم المستمر/للبنات

9 
 ندوة)الطاقة االيجابية (

 
- 2017 

كلية العلوم /جامعة بغداد

 االرشاد التربوي/للبنات

10 
ندوة)العالقه بين داء المقوسات الكوندية 

 2017 ومرض السكري(
كلية العلوم /جامعة بغداد

 عليم المستمرالت/للبنات

11 
ندوة)استخدام الليزر في عالج امراض 

 2017 - سرطان الجلد(
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

 التأهيل التربوي

 التطوير مركز 

 جامعة -المستمر والتعليم

 بغداد

 

 دورة اللغة العربية

 

 

 

يم مركز التطوير والتعل

 جامعة بغداد –المستمر 

 كلية االداب

Google scholar and research gate 

 

 

 

مركز التطوير والتعليم 

 جامعة بغداد ––المستمر 

 

 الصالحية اللغوية

 

 

 

مركز التطوير والتعليم 

 جامعة بغداد –المستمر 

 

 



 

 

 

 

ير أو تطوثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

توزيع الزخوم البروتينية و عوامل التشكل  1

 المرنة لبعض نظائر الجرمانيوم 

 2012 جامعة بغداد/ كلية العلوم

2 

Elastic electron scattering from some 

even-even Ge isotope 
IJSR 

2017 

 

 2018 مؤتمر  توزيع كثافة الشحنة لبعض نوى الجرمانيوم 3

4    

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة دة التقديرالجائزة أو شها كتاب الشكر أو ت

 شكر وتقدير  1

 

 20017 بغداد -كلية العلوم للبنات 



 

 

 

 

 شكر وتقدير  2

 

 20017  معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 شكر وتقدير  3

 

 2017 بغداد -كلية العلوم للبنات عميد 

 شكر وتقدير  4

 

 2018 بغداد -كلية العلوم للبنات 

 2017 بغداد-العلوم للبنات كلية  شهادة تقدير)يوم التصميم( 5

 2013 بغداد-لية العلوم للبنات ك (الول اشهادة تقدير)المؤتمر النسوي  6

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

 ات .ــثاني عشر :اللغ

   اللغة العربية           

   اللغة االنكليزية 

  

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


