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Full Name:  dr. saadi khalaf fehan 

Birthday Data:1959 
Marital Status: married  
E-mail :   dr-saadi2008@yahoo.com 

Sceintific Rank: asset pro. 

Academic Qualification  

Year Specialization Collage University Country Degree 

1982 Physics  education Salah- alden  Iraq B. Sc. 

1990 reactors    science baghdad  Iraq M.Sc. 

   2002 material science mustansitiya  Iraq Ph.D. 

 
Title of Thesis Master & Ph.D 

The effect of gamma – radiation on spnd  Title of Thesis Master 
A study of some electrical properties of pure and doped barium 

titanate  (BaTiO3) 
Title of Thesis  Ph.D 

 
Publications 

I                                          Research  Title 

1 Calculation the secondary current as a result for effect of gamma – radiation on self 

powered neutron detector spnd                                                          
2 The effect of enriched uranium on the breeding factor on fast breeder reactor FBR 

3 The effect of enriched fuel on keff in FBR 

4 The optical conductivity for thin CdO and effect (Al) on it  

5 Electrical properties of polypropylene – nickel composite  

Books  Published 

I                                          Books Title 

  

  
SKILLS 

1 reading 

2 sport 



 السيرة الذاتية والعلمية

 فيحانخلف  سعدي. د:األسم 
 1959 :الد تأريخ المي

 متزوج: الحالة األجتماعية 
 dr-saadi2008@yahoo.com:البريد األلكتروني 

 مساعد استاذ :اللقب العلمي 

 الشهادات األكاديمية 

 السنة التخصص الكلية الجامعة البلد المانح الشهادة

 1982 الفيزياء كليه التربيه  صالح الدين العراق بكالوريوس

 1991 مفاعالت العلوم بغداد العراق ماجستير

 2112 مواد العلوم المستنصريه العراق الدكتوراه

 
 عنوان أطروحة الماجستير والدكتوراه

 spndتاثير اشعه كاما على كاشف القدرة الذاتيه النيتروني  عنوان أطرروحة الماجستير

 تحضير ودراسه بعض الخواص الكهربائيه لماده تيتانات الباريوم النقيه والمشوبه عنوان أطروحة الدكتوراه

 
 اوين البحوث المنشورةنع

 عنوان البحث                                         التسلسل

 على كاشف القدرة الذاتيه النيترونيحساب التيارات الثانويه الناتجه من تاثير اشعه كاما  1

 FBRتخصيب اليورانيوم على عامل التوليد في مفاعل توليد سريع  تاثير 2

 في مفاعل توليد سريع  keffتاثير تخصيب الوقود النووي على عامل التكاثر التاثيري  3

 التوصيليه الضوئيه الغشيه اوكسيد الكادميوم وتاثير التشويب بالمنيوم عليها  4

 كل ني –الخواص الكهربائيه لمركب بروبوليت  5

 الكتب المنشورة
 الكتابعنوان                                           التسلسل

  

  

 األهتمامات 



 

1  

2  


