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 االسم الثالثي . رسول رمضان عتاب الحسناوي

 الشهادة الحاصل علیها:

 م ٢٠٠٠-١٩٩٩من كلیة التربیة الجامعة المستنصریة للعام الدراسي درجة بكلوریوس  -١

((حساب التوهین  م ٢٠٠٤-٢٠٠٣درجة ماجستیر من كلیة التربیة ابن الهیثم جامعة بغداد  -٢

 الحاصل لشعاع اللیزر في الجو))

 م٢٠١٤-٢٠٠١٣جامعة البصرة للعام الدراسي كلیة التربیة  درجة دكتوراه من -٣

 ((Theoretical study of electrical energy generation and its depends on 

temperature variance and geometrical shape properties)) 

 مدرس   :اللقب العلمي

 فیزیاء المواد  :االختصاص الدقیق،  فیزیاء :االختصاص العام

 المناصب التي تم تسلمها:

 ٢٠١٠لغایة  ٢٠٠٧  لألعواممقرر قسم الفیزیاء كلیة العلوم جامعة ذي قار  -١

  ٢٠١٧ عاملل كربالءجامعة  لتربیة للعلوم الصرفةمقرر قسم الفیزیاء كلیة ا -٢

 

 :والمؤتمرات وورش العمل المجالتفي البحوث المنشورة عدد 

 محاكاة صفة االتجاهیة للیزر الیاقوت -١
"Simulating the directional property for ruby laser", J. Thi-Qar science, 
Vol.1, Issue 3, P.64-57, 2009. 

 حساب وتحلیل كمیة االشعاع الشمسي الكلي الساقط على السطح االفقي لمدینة الناصریة   -٢
"Estimation and analysis of total solar irradiance falling on horizontal 
surface of Nasiriyah city ", J. Thi-Qar science, Vol.2, Issue 1, P.138-148, 
2010. 

 



3- "The effect of temperature on the mechanical properties of ZnO material: 
the calculation of generated electrical energy from ZnO nanowires", J. 
Basrah researches ( sciences), Vol.39, Issue 3a, P.141-149, 2013. 

حساب الطاقة الكھربائیة المتولدة من اسالك تأثیر درجة الحرارة على خصائص مادة اوكسید الزنك : 
 لزنكنانویة مصنوعة من مادة اوكسید ا

4- "Electrical energy generation from nanowire structures", J. Thi-Qar 
science, Vol.4, Issue 4, P.13-19, 2013. 

دراسة لسرعة وطاقة الریاح في مدینة الناصریة ومقارنتھا مع المحافظات االخرى، موتمر تنمیة  -5
 ذي قار االول

 :المشارك بها المؤتمرات

 ٢٠١٣لقسم الفیزیاء جامعة ذي قار األولمؤتمر كلیة العلوم الرابع والتخصصي -١

 ٢٠١٠ مؤتمر تنمیة ذي قار االول-٢

 ٢٠١٦المؤتمر الدولي االول لكلیة التربیة للعلوم الصرفة جامعة كربالء  -٣

 ))١٠(( تسعةعدد :من السید رئیس جامعة ذي قار كتب الشكر

 ))١عدد واحد ((:العلوم جامعة ذي قارعدد كتب الشكر من السید عمید كلیة 

 ))٣كتب شكر من السید رئیس جامعة كربالء عدد ((

 ))٢كتب شكر من السید عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة عدد((

 ))١كتب شكر من جامعة بابل كلیة التربیة عدد ((

 :المشاركة في الندوات

 یة جامعة القادسیةندوة جمعیة الفیزیاء والریاضیات المقامة في كلیة الترب

 اللجان المشارك بها:

 ٢٠١٠-٢٠٠٧لالعوام  جامعة ذي قار كلیة العلوم اللجنة االمتحانیة -١

 ٢٠٠٨لجنة مشتریات اجهزة علمیة  -٤



 ٢٠١٤ لجنة مشتریات مستلزمات مختبریة واجهزة علمیة -٥

  ٢٠١٥لجنة مشتریات اجهزة علمیة لطلبة الدراسات العلیا -٦

 ٢٠١٥المشتراة   لجنة استالم مواد  -٧

 ٢٠١٤لجنة تدقیق اسعار  -٨

 ٢٠١٤جامعة ذي قار لجنة المواد المستهلكة -٩

 ٢٠١٨لغایة  ٢٠١٦لجنة ضمان الجودة جامعة كربالء كلیة التربیة للعلوم الصرفة  -١٠

 ٢٠١٧لجنة الخطة الستراتیجیة  -١١

 ٢٠١٨لغایة  ٢٠١٥لجنة امتحانیة جامعة كربالء كلیة التربیة للعلوم الصرفة لالعوام -١٢

 ومعامالت الترقیات العلمیة لجان استالل وتقییم ونشر الكثیر من البحوث العلمیة -١٣

 

 

 المواد التي قام بتدریسها:

 البصریات الالخطیة المرحلة الرابعة -١

 الریاضیات والنمذجة المرحلة الثالثة-٢

 فیزیاء اللیزر المرحلة الثالثة-٣

 التحلیل العددي المرحلة الثانیة  -٤

 الصوت والحركة الموجیة المرحلة الثانیةفیزیاء -٥

 لمرحلة االولىالمیكانیك ا-٦

 الحاسبات جمیع المراحل-٧

 


