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 ثانيا : المؤهالت العلمية 

 تاريخ الحصول عليها الدولة الجامعة الدرجة

 1996 العراق بغداد البكالوريوس

 2004 العراق بغداد الماجستير

 طالب دكتوراه العراق االنبار الدكتوراه

 

 # عنوان رسالة الماجستير : 

 )حساب العناصر المدارية لألقمار الصناعية واطئة االرتفاع بطريقة الرصد البصري(

 # عنوان أطروحة الدكتوراه : 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية

 العملمكان  الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 الى من

 تدريسي 6022 6002 جامعة األنبار مدرس مساعد

 مقرر قسم الفيزياء 6022 6026 جامعة األنبار مدرس

 قسم الفيزياءمقرر  6022 6022 جامعة األنبار مدرس

 مقرر قسم الفيزياء 6022 6022 جامعة األنبار استاذ مساعد

 تدريسي 6022 6022 جامعة االنبار استاذ مساعد

 تدريسي 6022 6022 جامعة االنبار استاذ مساعد
 

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية 

 تدريس المواد في الدراسات األولية )البكالوريوس( -1
 التخصص الفصل / السنة اسم المادة

 فيزياء الفلك 6002 فيزياء الفلك

 فيزياء الفلك 6002 فيزياء الفلك

 فيزياء الفلك 6002 فيزياء الفلك

 فيزياء الفلك 6002 فيزياء الفلك

 فيزياء الفلك 6020 فيزياء الفلك

 فيزياء الفلك 6022الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6022الفصل الثاني /  وــفيزياء الج

 فيزياء الفلك 6026الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6026الفصل الثاني /  وــالجفيزياء 

 فيزياء الفلك 6022الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6022الفصل الثاني /  وــفيزياء الج

 فيزياء الفلك 6022الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6022الفصل الثاني /  وــفيزياء الج

 فيزياء الفلك 6022الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6022الفصل الثاني /  وــفيزياء الج

 فيزياء الفلك 6022الفصل الثاني /  طاقات متجددة

 فيزياء الفلك 6022الفصل الثاني / الكتروداينمك

 فيزياء الفلك 6022الفصل األول /  فيزياء الفلك

 فيزياء الجو 6022الفصل الثاني /  وــفيزياء الج

 فيزياء الفلك كيمياء 6022الفصل الثاني / فيزياء عام

 فيزياء الفلك رياضيات 6022الفصل الثاني / فيزياء عام

 االهتمامات البحثية  -2
 بحوث الفضاء والفلك -

 بحوث األقمار الصناعية -

 بحوث التلوث البيئي -

 بحوث الطاقة المتجددة -



 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر المؤتمرعنوان 

 منظم 6020 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة األنبار  مؤتمر الفلك

 باحث 6020 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة األنبار  مؤتمر الفلك

 منظم 6026 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة األنبار  األسبوع العلمي

 باحث 6026 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة األنبار  األسبوع العلمي

  سادسا : البحوث المنشورة 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

عالقة أنصاف األشهر االقترانية 
 برؤية األهلة

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 الصرفة

 6022للعام  2العدد  منشور

للكواكب دراسة العناصر المدارية 
 األرضية

مجلة جامعة ديالى للعلوم 
 الصرفة

 6026للعام  (2) العدد منشور

ديناميكية نشوء المنظومة الشمسية 
 وفق النظرية السديمية

مجلة الجامعة العراقية 
 للدراسات التربوية والعلمية

 6022للعام ( 2) العدد منشور

دراسة أصل تكوين أقمار المشتري 
 وخواصها الفيزياوية

لة بغداد للعلوم/جامعة مج
 بغداد

 6022للعام  (2) العدد منشور

دراسة أصل تكوين حلقات زحل 
 وخواصها الفيزياوية

المجلة العراقية للعلوم / 
 جامعة بغداد

 6022للعام  (ج2) العدد منشور

 سابعا : الكتب المنشورة 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 6020 كلية التربية للعلوم الصرفة  نشرة الفيزياء والفلك

 6022 كلية التربية للعلوم الصرفة  نشرة الفيزياء والفلك

 6026 كلية التربية للعلوم الصرفة  نشرة الفيزياء والفلك

 6022 كلية التربية للعلوم الصرفة  نشرة الفيزياء والفلك

 6022 كلية التربية للعلوم الصرفة  نشرة الفيزياء والفلك

األقمار الصناعية )تاريخها, أنواعها 
 , مداراتها , طرق تتبعها(

 ISBN)األردن  –دار غيداء للنشر والتوزيع 
 6022 -الطبعة األولى  (222-2222-226-22-2

الطاقة الشمسية اإلشعاعية الحرارية 
 واالحتباس الحراري

 ISBN)األردن  –دار غيداء للنشر والتوزيع 
 6022 -الطبعة األولى  (222-2222-226-22-2

 الموسوعة الفلكية في النظام الشمسي
 ISBN)األردن  -دار دجلة للتوزيع والنشر

 6022 -الطبعة األولى  (2222-22-222-2

الموسوعة الفلكية ألقمار النظام 

 الشمسي

 :ISBN -االمارات   -دار الكتاب الجامعي

 6022 –الطبعة األولى  978-9966-371-80-2

 6022 –الطبعة األولى -NOOR PUBLISHINGالغبارية والجسيمية الحلقات 



والتجمعات الجرمية في النظام 

 الشمسي

DEUTSCHLAND - GERMANY 

- ISBN: 978-3-330-79851-9 

 ثامنا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة األمنية لجنة انضباط الطلبة 

 لجنة شؤون الطلبة احتفاالت التخرجلجنة  

 اللجنة االمتحانية لجنة استالم األجهزة المختبرية 

 لجنة غيابات الطلبة لجنة استقبال وتسجيل الطلبة الجدد 

 لجنة مؤتمر الفلك لجنة اعداد بطاقات الدرجات 

 تاسعا : الدورات التي شارك فيها 
 تاريخ انعقادها مكانها اسم الدورة

 6022 جامعة األنبار طرائق التدريسدورة 

 6022 جامعة األنبار دورة تقنية الحاسوب

   

 عاشرا : الجوائز والتقدير
 التاريخ البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 6022لغاية  6020من تاريخ  العراق عميد كلية التربية للعلوم الصرفة كتب شكر وتقدير 2أكثر من 

 6026 العراق رئاسة الجامعة تقديريةشهادة 

 6022 العراق هيت -عميد كلية العلوم التطبيقية  كتاب شكر وتقدير

 6022 العراق رئيس جامعة االنبار تثمين جهود

 6022 - 6022 العراق رئيس جامعة االنبار كتابين شكر وتقدير

 احد عشر : االهتمامات العامة
 البيان النشاط

 ونشرات علميةشعر  كتابات عامة

 كتب علمية وأدبية وشعرية قراءات عامة

 فنون رياضية وشعرية واجتماعية أخرى أنشطة

 أثنى عشر : المهارات العامة
 البيان المهارات

 جيد جدا تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزية اللغات األجنبية

 الشعر والرياضة  الهوايات

   



 


