
 السيرة الذاتية

وسن كامل حسن الخالدي : االسم الثالثي واللقب  

. 6/12/9197  – بغداد : محل وتاريخ الوالدة  

. عراقية : الجنسية  

. متزوجه الحالة الزوجية :  

.العربية واالنكليزية  : اللغات  

0720/  7/ 23 –مساعد   مدرس: عليه لاللقب العلمي وتاريخ الحصو  

2201/  12/ 10 –مدرس   

. 5201 / 12/ 10 –  استاذ مساعد  

. 2010الى 2002من العراق – بغداد – بغدادجامعة  –للبناتكلية العلوم  –قسم الفيزياء  :مكان العمل   

. 2018الى  2010العراق من  –كربالء  –جامعة كربالء  –كلية العلوم  –قسم الفيزياء   

.ولحد االن 2018 العراق من –كربالء  –كربالء جامعة  – التربيه للعلوم الصرفهكلية  –قسم الفيزياء   

عليها : الحاصلالشهادات   

.  العراق –2001 بغدادجامعة  –بكلوريوس فيزياء  -1  

.  العراق – 7200 بغدادجامعة  – موادماجستير فيزياء  -2  

: يسهادرقام بتالمواد التي   

الدراسات االوليه -1  

  الرياضيات  -1

االحصائيالميكانيك  -2  

الحاسبات -3  

تحليل عددي -4  

فيزياء  ,, صلبة , رياضيات ونمذجةمختبرات )كهربائية , ميكانيك , ثرموداينميك , نووية , مواد , حاسبات  -5

(,بصريات رقميه ,تماثليه ,طبية  

 براءة اختراع :

: تحضير متراكب بوليمري بخصائص فيزيائيه جديده .اسم االختراع   

  2017\11\21في   2514: وتاريخها رقم البراءه



المنشورة البحوث   
 

مجلة جامعة كربالء العلمية/ المجلد  / . دراسة الخصائص البصرية لمادة البولي ستايرين المتراكب1

. 2011 /(149-156التاسع/العدد الثاني/علمي/ص)  

 ومالعلجامعة بابل /مجلة بنتونايت /  - . دراسة تأثير امتصاص الماء لمتراكب بولي ستايرين2

.2012/(1590-1599ص)الصرفة والتطبيقية/ المجلدالعشرون/العدد الخامس/   

مجلة كاوؤلين /  –لمتراكب بولي ستايرين  البصريةكاما على الخواص  وأشعةالسمك  تأثير.دراسة 3

. 2012/(192-199)علمي/ص/ولالعدد اال/لعاشرجامعة كربالء العلمية/ المجلد ا  

مجلة بنتونايت والعوامل المؤثره فيها /  -. دراسة الخصائص الكهربائية لمتراكب بولي ستايرين4

.2011/(23-28).المجلد الثالث /العدد الثاني / ص/  للفيزياء الكوفة  

مجلة  / دراسة بعض الخواص الميكانيكية لمادة متراكبة ذات أساس بوليمري بمالئات سيراميكيه. 5

 .2013 /(126-133لمية/ المجلد الحادي عشر/العدد االول/علمي/ص)جامعة كربالء الع

/  بنتونايت –. دراسة تأثير درجة حرارة الحرق على التوصيلية الحرارية لمتراكب بولي ستايرين 6

 . 2013/ (241-233مجلة جامعة كربالء العلمية/ المجلد الحادي عشر/العدد الرابع/علمي/ ص) 

بنتونايت باستخدام  -الخطية وغير الخطية لمتراكب بولي فاينيل كلورايد . دراسة الخواص البصرية 7

2014 /22/4بتاريخ  551جامعة بابل / العدد /تقانة المسح على المحور الثالث   

جامعة الكوفة /  /بنتونايت   -دراسة أثر السمك على معامالت التوهين لمتراكب بولي ستايرين . 8

. 13/5/2014بتاريخ  1089العدد   

مجلة جامعة كربالء  /بنتونايت  –تأثير بعض الخواص الميكانيكية على متراكب بولي اثيلين . 9

 .2014/ (97-85) العلمية/ المجلد الثاني عشر/العدد الرابع/علمي/ ص

جامعة مجلة . تاثير اضافة دقائق البنتونايت العراقي على الخصائص الفيزياوية للبولي ستايرين / 10

.2015/ (270 -257 )االول/علمي/ صالعدد المجلد الثالث عشر/ /ةالعلميكربالء   

بنتونايت  -. تاثير اشعة كاما على الخواص الريولوجيه والميكانيكيه للمتراكب بولي ستايرين11

  .2015/موجات فوق الصوتية / مجلة الباهرباستخدام تقنية ال

عشر/العدد سادس المجلد البنتونايت/ -رالكهربائيه والحراريه لمتراكب بولي است ص. دراسة الخوا12

2018مجلة جامعة كربالء العلميه/ /علمي/لثالثا  

. دراسة حركيه وثرموديناميكيه الزالة صبغتي الكارثموس تكتوريوس والنكروسين من محاليلها 13

مجلة جامعة /علمي/لثالثعشر/العدد ا لسادسالمجلد االمائيه باستعمال المونت موريلونايت المعدل/

  2018ربالء العلميه/ ك

 

 


