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 :دات العلميةاهالش  

 .الفيزياءقسم على  األول. م4697جامعة بغداد   (B.Sc .)فيزياء  بكالوريوس -4 

توزيع الفيض : الماجستير طروحةا .م4662بغداد جامعة  .M.Sc  )) إشعاعية نووية ماجستير فيزياء -2 

 .النيوتروني في مواد وتراكيب مختلفة من الدروع الواقية

 دراسة تاثير: الدكتوراهاطروحة  . م4667 جامعة بغداد  -Ph.D )) . إشعاعية نووية ه  فيزياءدكتورا -3

 .          أشعة  كاما على الخواص الفيزيائية لبعض العوازل الكهربائية البولمرية    

 الخبرة التدريسية :

 أوال : لطلبة الدراسات العليا ) الماجستير( :

 2229/ 2227 كلية العلوم -جامعة صنعاء    -الفيزياء اإلشعاعية    

   (مرتبة في الجدول  أدناه)  :لطلبة الدراسات األولية :  ثانيا

 اسم الجامعة اسم المقرر ت اسم  الجامعة  اسم المقرر ت

 صنعاء+األنبار كهربائية ومغناطيسية 6 صنعاء+األنبار نوويةالفيزياء ال 4

+ صنعاء+األنبار  ذريةالفيزياء ال 2

 كربالء

يكا حرارية دينام 42

 (ثرموداينمك)

 صنعاء+األنبار

دوائر وقياسات  44 صنعاء لكترونياتأ 3

 كهربائية

 صنعاء

 صنعاء +بغداد بصريات 42 صنعاء اهتزازات وأمواج 1

 صنعاء+األنبار فيزياء للعلوم الطبيعية 43 بغداد خواص مادة 1

 كلية العلوم – كربالء فلسفة علم 41 صنعاء مصادر طاقة  9
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 كلية طب األسنان -كربالء الفيزياء الطبية  41 األنبار كميالميكانيك ال

صنعاء+ األنبار ميكانيك كالسيكي 8     
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