
 

 السيرة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

    اوالً: المؤهالت العلمية. 

 

 مناصب االدارية. ثانياً: ال

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

   اليوجد  

    
 

 ثالثاُ: التدريس الجامعي. 

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 2018-2015 قسم الفيزياء  - كلية العلوم جامعة بغداد  1

 2019-2018 قسم طب االسنان  كلية الحكمة الجامعة  2

 2021-2017 قسم تقنيات البصريات  جامعة اوروك االهلية  3
 

 الى (  –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

 2021-2017 الفيزياء الطبية/ عملي  التقنية الطبية والصحية  1

 2020-2017 الفيزياء الطبية/ عملي   الصيدلة 2

 2018-2017 الفيزياء الطبية/ نظري   الصيدلة 3

 احمد باسم طه   :األسم
 22/4/1992:تاريخ الميالد 

 فيزياء الليزر والجزيئية  :التخصص
 مدرس مساعد  :اللقب العلمي
 كلية التقنيات الطبية والصحية / قسم تقنية البصريات :مكان العمل

 07718600181 :رقم الهاتف  

 ahmedtaha@uruk.edu.iq : البريد اإللكتروني

 

 التاريخ  الكلية الجامعة اللقب العلمي  ت
 2/4/2018 التقنيات الطبية والصحية  جامعة اوروك  مدرس مساعد  1
     



 2019-2018 الفيزياء الطبية/ عملي  االسنان طب  4

 خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها. 

 السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستير/ دكتوراه(  ت

   ال يوجد  

    

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية. 

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

     
 

 سابعاً: االنشطة العلمية االخرى. 

 خارج الكلية  داخل الكلية

المفهوم الكيمياوي و البيولوجي إلعادة    ISO 15189شهادة المواصفة الدولية  
 تدوير المخلفات البالستيكية 

 مؤتمر يوم الضاد العالمي   االمن والسالمة المهنية في المختبرات التعليمية 

 اليوم العالمي للفيزياء   الكيمياوي في الجامعة السالمة واألمان 

 الملتقى األول لشعراء القصيدة النبوية  ISO 10013مواصفة التوثيق  

 :ISO 19011 Online Course: Covid-19التدقيق الداخلي للجودة 
Operational Planning 

Guidelines and Covid-19 
Partners Platform to Support 

Country Preparedness and 
Response 

  17025تطبيق المواصفة الدولية 

الدروة التدريبية االحترافية للتعلم االلكتروني  
 المدمج

 

 

 ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

 السنة مجال النشر  اسم البحث ت

    

    
 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.  تاسعاً: كتب

برائة /)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت
 ( اختراع

 السنة الجهة المانحة

 2018 جامعة بغداد  شكر وتقدير  1

 2018 جامعة اوروك  شكر وتقدير  2

 2018 نقابة  االكاديميين العراقيين  شهادة تقديرية  3



كلية التنقيات الطبية   شهادة تقديرية  4
 والصحية 

2018 

 2018 جامعة اوروك  شكر وتقدير  5

 2019 جامعة اوروك  شكر وتقدير  6
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال يوجد  

   
 

 التي يجيدها.  حادي عشر: اللغات

 قراءة  كتابة اللغة ت

 ممتاز  ممتاز  العربية  1

 ممتاز  ممتاز  االنكليزية  2

 


