االستمارة العلمية العضاء الهيئة التدريسية في جامعة النهرين
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االسم الرباعي  :بسمة حسين حمد حمزة
مكان العمل الحالي  :الجامعه  :النهرين  /الكلية  :العلوم  /القسم  :الفيزياء
وسائل االتصال  :رقم الهاتف  03002120030 :البريد االلكترونيdr.bassmahussain@gmil.com :
عدد سنوات الخدمة في وزارة التعليم العالي  10 :سنة و 9اشهر
الشهادات الحاصل عليها وتواريخ الحصول عليها :
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تاريخ الحصول عليها 2014 /9/23 :
اللفب العلمي  :مدرس
االختصاص الدقيق  :بالزما
االختصاص العام  :فيزياء
عدد رسائل الماجستير التي اشرف عليها  :اليوجد
عدد اطاريح الدكتوراه او البورد التي اشرف عليها  :اليوجد
عدد البحوث النشورة :
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 -10عدد اللجان الوزارية والجامعية العلمية المشترك بها  :ال يوجد
 -11عدد العضويات في الجمعيات العلمية  :ال يوجد
 -12عدد العضويات في هيئات التحرير والهيئات االستشارية في المجالت العلمية  :ال يوجد
 -13عدد المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل :
ت عنوان المؤتمر او الندوة او ورشة العمل التي شارك نوع النشاط ( محلي ,عربي ,المشاركة
دولي )
بها
حضور فقط
مشاركة
ببحث
مشاركة ببحث عن التلوث
ورشة عمل بعنوان " التلوث البيئي والتغيرات محلي
1
بالضوضاء
المناخية" عام 2013
مشاركة ببحث في تصميم
محلي
 2المؤتمر الدولي للفيزياء والتنمية المستدامة عام 2014
عدسة رباعية االقطاب

3

المؤتمر االول لطلبة الدراسات العليا عام 2014

مشاركة ببحث عن تصميم
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الشرارة الكاذبة
حضور

محلي

ورشة عمل بعنوان " تظافر الجهود الرسمية والشعبية محلي
4
في بناء نظام النزاهة الوطني " 2014
 0ندوة علمية عن المختبر االفتراضي في كلية العلوم محلي
للبنات عام 2010
دولي  /تركيا
 2مؤئمر بعنوان International Physics
conference of Balkan Physical UnionBPU9, 24-27Augst 2015
محلي
 3ندوة علمية بعنوان االعجاز العلمي في القرآن
 0ندوة علمية بعنوان الموجات الجاتذبية  :تحديات محلي
ودروس
ندوة علمية بعنوان التلوث البيئي واسبابه وطرق عالجه محلي
9
 "Depleted Uraniumمحلي
 10ندوة علمية بعنوان
" Disasters in Iraqالمقامة في قسم الكيمياء
 11الندوة العلمية التخصصية بعنوان " الصور الرقمية في محلي
الكشف عن الملوثات البيئية "  /كلية العلوم للبنات

حضور
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حضور
حضور
حضور
حضور
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 -14عدد الدوات التدريبية التي شارك بها :
تاريخ انعقادها
مكان اقامة الدورة
ت عنوان الدورة التي شارك بها
 1الدورة التدريبية التمهيدية لنظام الجودة واالعتماد في المعهد العالي لتشخيص  2012 /2/20يوم واحد
المختبرات
العقم والتقنيات المساعدة

على
2

دورة طرائق تدريس

األنجاب/

جامعه

النهرين
2002/2/0
التعليم المستمر  /جامعه من
النهرين
2002/2/12

الى

 -10عدد الكتب المؤلفة والمترجمة  :اليوجد
 -12عدد براءات االختراع المنجزة :
ت عنوان براءة االختراع المنجزة
1

نوعها (محلية  ,عربية الجهة المانحة لبراءة رقم وتاريخ
االختراع
االختراع
 ,دولية )
الجهاز
تصميم وبناء مقاومة مجزئ تيار لنبضات محلية
المركزي رقمها4100 :
للتقييس
عالية التيار
والسيطرة تاريخها 2010/2/24:
النوعية  /قسم الملكية
الصناعية

 -13عدد الجوائز الحاصل عليها :
الجهة المانحة للجائزة
ت اسم الجائزة الحاصل عليها
جامعه النهرين
 1جائزة المتفوقين االوائل على العراق  /الجائزة االولى
 2جائزة جامعه النهرين لعام  2010مع درع الفضل جامعه النهرين
براءة اختراع

 -10المناصب االدارية التي تسنمها :

براءة

تاريخ الحصول على الجائزة
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2012 /2/ 0

ت
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مدة البقاء في المنصب
المناصب االدارية التي تسنمه
الفيزياء
قسم
مقرر الدراسات االولية في
من سنة  2002الى 2000
مسؤول وحدة اعتماد المختبرات في كلية من سنة  2010الى االن
العلوم

 -19عدد كتب الشكر والتقدير الحاصل عليها :
ت الجهة المانحة لكتاب الشكر والتقدير
 1عمادة كلية العلوم  /جامعه النهرين
 2عمادة كلية العلوم  /جامعه النهرين
 3عمادة كلية العلوم  /جامعه النهرين
 4عمادة كلية العلوم  /جامعه النهرين
 0عمادة كلية العلوم  /جامعه النهرين
 2رئاسة جامعه النهرين
 3مكتب وزير العلوم والتكنولوجيا
 0رئاسة جامعه النهرين

رقم وتاريخ كتاب الشكر والتقدير
ع 2033/في 2003/10/3
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ع 1001/في 2000/4/13
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