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 الجنس : ذكر
 ۱۹۸۳ -٦ -٦: تاريخ الوالدة

 الجنسية : عراقي
 

 
 

  الخبرات المهنية
 

  الشهادات الحاصل عليها
 

 . العراق –بغداد   -بكلوريوس في هندسة الليزر من الجامعة التكنولوجية 
 .لليزرات الحالة الصلبةعنوان البحث : تصميم وبناء مصبح ومضي لضخ 

 
 .فرنسا  –ماجستير في علوم البصريات من جامعة نيس صوفياانتبولس 

 عنوان البحث : تشخيص الاللياف البصرية التي تحوي على مواد نانوية مطعمة بعناصر االتربة النادرة 
  واستخدامها كمضخمات في االتصاالت 

                         
 

  المهارات اللغوية
  

 

 2006 / 2010 : 
 
 
 
 
 

2009 / 2010 :     
 
 

2011 / 2012 :  
 
 

2012 / 2013 :          
 
 
                             2013 / 2014 :  
 
                            2014 / 2015 :           
 

 الجامعة التكنولوجية  –البصرية  تاإللكترونيا و مهندس في قسم هندسة الليزر
  

 :  مختبر مبادئ الليزر عملت في
 مختبر البصريات الهندسية 

 الفيزيائيةمختبر البصريات 
 
 

قسم الفيزياء، عنوان الدورة "توليد العناصر البصرية –كلية التربية –اشهر في جامعة بغداد  ۳عملت دورة لمدة 
 باستخدام تقنية الهولوكرام"

 
 AZURLINGUA مدينة نيس في مدرسة  –عمات دورة لمدة سنة لدراسة اللغة الفرنسية في فرنسا 

 
 

اسم  )observatoire de la Côte d’Azur فرنسا ( –عملت دورة لمدة شهرين في مرصد فلكي في مدينة نيس 
 كاوس بمراتب عليا " –" توليد انماط هيرمت  الدورة

  
 

) عنوان الدورة " INLN فرنسا ( –عملت دورة لمدة ثالث اشهر في مختبر معهد الفيزياء اال خطية في مدينة نيس 
 .)ZnO ( بصري باستخدام عنصر اوكسيد الزنك مضمنتصميم وبناء 

 
البصرية ) عنوان الدورة تشخيص االلياف LPMC عملت دورة لمدة خمسة اشهر في مختبر فيزياء المواد المكثفة (

 واستخدامها كمضخمات في االتصاالت . التي تحوي على مواد نانوية ومطعمة بعناصر االتربة النادرة
  

 العربية اللغة االم 
  

 الكتابة  الكالم الفهم اللغات االخرى
   االستمرارية في الكالم  المحادثة القراءة  السمع

 جيد جيد جيد جيد جيد الفرنسية
 DELF A2 

 متوسط متوسط متوسط جيد جيد االنكليزية

2004 / 2005   :  

20۱4 / 20۱5   :  
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  رياضي،  جدي،  متحمس •

 
  ۱۱٦٤۱۸رقم الهوية العضوية :  ۲۰۰٥منذ   جمعية الليزر الهندسية العراقيةعضو في  ▪  / المشاركة في المنضمات العامة

  ۲۰۰٦عضو في نقابة المهندسين العراقيين منذ  ▪

 مهارات الحاسوب
 

 مستخدم جيد لجميع انظمة االوفس  ▪
 لغات البرمجة مثل ماتالب  ▪

 / المهارات االخرى 


