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الشهادات العلميةQualifications:
PhD (2005) Laser & Optoelectronics Engineering Department
),University of Technology (Iraq




مجاالت االهتمام (توضع عالمة نجمة للمجال األكثر عمالً واهتماماً)Fields of Interest:
) Operating systems ( Windows X p and Windows Vista
) Microsoft Office Tools ( MS Word , MS Excel , MS Power Point
.


آخر البحوث المنشـورة

Recent Publications:

 (2016),Correction of refractive error for eye by Adjust the beam
& Excimer Laser –The 3rd International Scientific Conference of Medical
Health Specialtier ,pp626

.

الجوائز األخيرة

Recent Prizes:

شكر وتقدير من رئيس الجامعة عدد  3/بمناسبة حصولي على نسبة النجاح  %100في االمتحانات
الوزارية لمادة النظارات .
شكر وتقدير عدد 2 /من اعضاء مجلس النواب ,و كلية العلوم – الجامعة المستنصرية ,و
المساعد العلمي لرئيس الجامعة لحصولي لبراءة االختراع )2016 -2015(,والسيد عميد الكلية .
شهادة مشاركة وشكر وتقدير عدد 3/بالمؤتمر العلمي (الالول والثاني والثالث )للتخصصات
الصحية والطبية2014 – 2015- 2016مع تكريمنا مجموعة من دروع ومنها درع يوم الجامعة

براءات االختراع Patents:
طريقة جديدة في معالجة الكسل الوظيفي للعين وتحسين الرؤية لالعمار بين(2015), 40 - 10
باستخدام التمارين العالجية



MIDDLE TECHNICAL UNIVERSITY - IRAQ

المناصب االداريةAdministration Position:
مدير التدريب المنهجي لكلية و تدريسي قسم البصريات (2006 - 2009),
مسؤول ورشة البصريات (2009-2013) ,
رئيس قسم البصريات ومدير المكتب االستشاري )(2014-2015
عضو المكتب االستشارية وتدريسي ومسوؤل ورشة البصريات ) (2016

العضوية في الجمعيات العلميةMembership in Scientific Societies:
(2008-2016) – member, Iraq Laser Society .
عضو الجمعية العراقية للطب البديل – )( 2014 -2016
عضو منتدى المخترعين العراقين (2016)-

محرر  /مراجعEditor/Reviewer:
اعداد /كراس اهم فحوصات الساحة البصرية وعالفتها بامراض العين 2015


األنشـطة المهنيةProfessional Activities:
مدير الدوات – اعداد دورات تدريبية تخصصية للفاحصين البصر وصانعي )(2013-2016
النظارات الطبية لكافة شرائح المجتمع عدد  15/دورة
ورشة عمل – استخدام التقنيات البصرية الحديثة سالحنا ضد االرهاب

)(2016

عضو مجموعة لجان في داخل الكلية بواقع خمسة لجنه ( (2016

Invited lectures:
& (2009-2016). Spectacle & Contact lenses -College of health
medical technology/Baghdad



