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  -:المنجزات 
  )% ٨٩.٥ (وبمعدل أكملت الدراسة اإلعدادیة بالفرع العلمي    ١٩٨٨ -١
 قسم الفیزیاء –كلیة  العلوم  -التحقت بالدراسة الجامعیة في الجامعة المستنصریة   ١٩٨٩ -٢
 )% ٧٣.٥٤(لوم في علم الفیزیاء وبمعدل ع سالوریوأكملت الدراسة الجامعیة وحصلت على بك  ١٩٩٢ -٣
 بنفس الجامعة إلتمام دراسة الماجستیر في علم الفیزیاءالتحقت بالدراسات العلیا   ١٩٩٥ – ١٩٩٤ -٤
 )%٨٠.٥٦( باختصاص أشباه موصالت  وبمعدل  أكملت الدراسات العلیا وحصلت على درجة ماجستیر علوم في  الفیزیاء  ١٩٩٧ -٥
  .ومستمر فیھا جامعة دیالى –في كلیة الھندسة یسي عملت تدر ١٩٩٨ -٦

                                                                        . قسم الفیزیاء –كلیة العلوم  –درجة دكتوراه فلسفة في علم المواد بجامعة بغداد  إلتمامالتحقت بالدراسات العلیا  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢         -٧      
             ومتعدد الطبقات على خاصیة العزل للمواد المركبة في منطقة ترددات الموجة الدقیقة  نوع الحشوة  تأثیر( المقدمة  األطروحةعنوان                   

X – Band                  .(  یدجداوبتقدیر ج. الممتصة للموجات الدقیقة واكملت الدكتوراة فلسفة في علم المواد  
  - :البحوث والمؤتمرات 

    (Znx  Se1-x )إلى األغشیة الرقیقة  بعض الثوابت البصریة  دراسة -١
 في خط النقلحساب الممانعة  -٢
 الجامعة المستنصریة –في  المؤتمر العلمي الرابع المقام في كلیة العلوم  ةالمشارك  ١٩٩٧ -٣

  
    -:المناصب اإلداریة 

  ١٩٩٨جامعة دیالى   –من مؤسسي كلیة الھندسة  -١
  ٢٠٠٢ – ١٩٩٨مقرر قسم ھندسة القدرة والمكائن في نفس الكلیة  -٢
  ٢٠٠٤ – ١٩٩٨جامعة دیالى  –مجلس كلیة الھندسة مقرر  -٣
  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣جامعة دیالى  –كلیة الھندسة  – ترئیس قسم ھندسة االتصاال -٤
  ٢٠٠٥عضو في المكتب العلمي االستشاري منذ تأسیسھ ولغایة  -٥
  .ومادة الھوائیات واالنتشار ومادة المایكروویف في قسم االتصاالت ١٩٩٩تدریس مادة المجاالت الكھرومغناطیسیة منذ  اعمل على -٦
 .والى االن ٢٠١٠جامعة دیالى  –كلیة الھندسة  – ترئیس قسم ھندسة االتصاال -٧

  
  -:اللجان 

  .عضو لجنة امتحانیھ في كلیة الھندسة   ٢٠٠٢ – ١٩٩٨ -١
   .لجنة امتحانیھ في قسم ھندسة االتصاالت وعضو لجنھ امتحانیھ مركزیةرئیس   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ -٢
   . رئیس لجنة صیانة األجھزة واألبنیة في كلیة الھندسة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠ -٣
  .رئیس لجنة تقویم األداء داخل الكلیة وعضو اللجنة المركزیة بالجامعة             ٢٠٠١ -٤
  .نیھ في قسم ھندسة االتصاالت وعضو لجنھ امتحانیھ مركزیةرئیس لجنة امتحا  ٢٠١٣ – ٢٠١٠ -٥
  .رئیس اللجنة العملیة في قسم ھندسة االتصاالت   ٢٠١٣ – ٢٠١٠ -٦
  

  -:كتب الشكر 
  .ب شكر من رئاسة جامعة دیالى مقدم من قبل السید رئیس الجامعةكت – ١
  .رئیس لجنة تقویم االداء –كتاب شكر من عمید كلیة التربیة  – ٢
 .شكر من عمید كلیة الھندسة  كتب – ٣


