
    السيشج الزاتيح

فشيذ فاسس سشيذ. د.أ                                                                 

  : هٌاليذ

أًالد  3 -هتزًج :.لحالو الزًجيوا

 عراقية  .:الجنسيو 

 بغذاد: حل الٌالدهم 

 الجاهعة التكنٌلٌجية \قسن ىنذسة الليزر ً االلكترًنيات البصرية .:هحل العول 

 اللغة االنكليزية( + األماللغة )العربية  .:اللغات

 .:الخلٌيالياتف 

  fareedfrasheed@yahoo.com .:العنٌاى االلكترًني
 

 الشياداخ

 1972 –جامعة بغداد /  بكالوريوس علوم في الفيزياء 
  1975–  جامعة بغداد / كلية الهندسة (  Aeronautical Science)   –دبلوم عالي 

  1982 -بغداد / ماجستير علوم في الفيزياء 
 1989 –بريطانيا / جامعة ستراثكاليد (/ Laser Spectroscopy)دكتوراه في اطياف الليزر 

 العلميوالذسجاخ 
   مذسس مساعذ 

  مذسس 

 ستار مساعذأ. 

     (. 2000 –نيساى ) أستـــار 

 

 التكشيم

 

 الثحٌث ًالكتة
  :الكتة .1

( كتاب 2)التأليف 

 عن أألنكليزيح (-كتاب 1)التشجمح 

 

 : الثحٌث .2
 

 باللغة أألنكليزية (  59) 
 باللغة العربية(  15)  
 

_______________________________________ 
 

 الذساساخ العليا  االششاف علَ مختلف اطاسيح طلثح

 
  تعض ىزه االطاسيح مثينو ادناه,االششاف علَ مختلف اطاسيح الماجستيش: 

 

 طالب 51 –الماجستير 
 
 

 

  تعض ىزه االطاسيح مثينو ادناه,االششاف علَ مختلف اطاسيح طلثح  الذكتٌساه: 

mailto:fareedfrasheed@yahoo.com
mailto:fareedfrasheed@yahoo.com


 طالب 13  – الدكتوراه        

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 :-الجمعياخ ًالمنظماخ الحكٌميو 

 (. 2013استشاري منذ ( )  1976منذ عام ) عضو نقابة المهندسين  
 (.2004منذ عام )عضومؤسس في جمعية الليزر العراقية 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ايح نشاطاخ اخشٍ

 

 :حٌث ًمشاسيع مشتشكحب

تم التعاون مع أساتذة من األطباء من خالل تصنيع ودراسة وتقييم أداء أجهزة ليزر طبية 
 :واستخدامها في عالجات مختلفة مثل 

      (                                  Intravascular irradiation of blood with LASER) جهاز تشعيع الدم بالليزر .1

 ( Laser Acupuncture)جهاز الوخز بالليزر.2
 جهاز ليزر الياك الطبي.3
جات واستخدامها في عال( المجال المغناطيسي-األشعة تحت الحمراء-الليزر) منظومة عالج .4

 .أمراض المفاصل

 
 دورات التعليم المستمر

اعداد المناهج والمحاضرات والتدريس في عدد من دورات التعليم المستمر في الجامعة  
 .التكنولوجية وجامعة بغداد ووزارة التربية 

 
 اللجان العلمية

 جامعة بغداد –عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للفيزياء  .1

 (. 2007 – 2004)رئيس لجنة الترقيات العلمية في القسم  .2

 (. 2007 – 2004)عضو لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة التكنولوجية  .3
 (.2006-2004)عضو لجنة المناهج العلمية في الجامعة  .4

 (.2004)رئيس وعضو لجنة الدراسات العليا في القسم منذ  .5

 (. 2004) للدراسات العليا في القسم منذ رئيس اللجنة األمتحانية  .6

 (.لحد االن -2009و   2007 -2004)عضو لجنة الدراسات العليا المركزية في الجامعة  .7

 .عضوية لجان علمية وادارية اخرى متعددة ومختلفة  .8
 


