االسم  :شفيق شاكر شفيق خماس المولى
تاريخ الميـالد 1976 - 9 – 28 :
الحالة الزوجية  :متزوج
عـــــدد األوالد 5 :
عنوان العمل  :قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة بغداد
وحاليا  :رئيس جامعة العين وكالة
الهاتف النقال +964 7800360118 :
البريد أاللكترونيshafeqsh76@gmail.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية.
الكليـــة
العلوم

التاريخ
2006

الجامعة الدرجة العلمية
الدكتوراه
بغداد

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي.
ت

الوظيفة

1

باحث

2

مدير تسجيل

3

مدرس

4

أستاذ مساعد

5
6

معاون العميد لشؤون طلبة
الدراسات األولية والعليا
المساعد العلمي لرئيس جامعة
الكرخ للعلوم

7

عميد

8

أستاذ

9
10

المساعد األداري لجامعة العين
األهلية
مكلف بتسيير اعمال رئيس جامعة
العين

الجهة
مركز الوقاية من اإلشعاع \
وزارة البيئة
تسجيل كلية العلوم \ جامعة
بغداد
قسم الفيزياء\ك العلوم \ ج
بغداد
قسم الفيزياء\ك العلوم \ ج
بغداد

الفترة من  -إلى
2003 - 2005
2007-2010
2007-2009
2009

كلية العلوم \ جامعة بغداد

2010 – 2014

جامعة الكرخ للعلوم

2017 - 2014

كلية التحسس النائي  /ج
الكرخ
قسم الفيزياء\ك العلوم \ ج
بغداد

 - 2014لغاية
أالن

جامعة العين

2020 – 2019

جامعة العين

 – 2020لغاية االن

ثالثا ً  :اللقب العلمي.
اللقب العلمي

الجامعة

تاريخ الحصول عليه

أستاذ

كلية العلوم \ ج بغداد

23 / 11 / 2014
1

2017-2016

رابعا ً  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها (للعشر سنوات الماضية(
الدكتوراه  21 :مقرر

الماجستير 10 :مقررات

البكالوريوس 26 :مقرر

رئيس وعضو لجنة مناقشة اكثر من  100رسالة ماجستير واطروحة دكتوراة

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرفت عليها:
الدكتوراه 12 :

الماجستير 24 :
وحاليا مشرف على اربعة طالب دكتوراة

سادسا :كتب الشكر و التقدير
 6كتب شكر من معالي الوزير
 3كتاب شكر من وكيل وزير
 20كتاب شكر جامعي
 58كتاب شكر على مستوى مساعد رئيس جامعه و عميد كلية (مدير عام)

سابعا :اللغــات والخبرات.





خبرة ممتازة في مجال تنصيب وتشغيل منظومات القياس النووية.
خبرة ممتازة في مجال لغات البرمجة الحاسوبية الفورتران والماتالب.
خبرة ممتازة في منظومات التبريد والتكييف لمختلف التطبيقات العلمية .
مهارة جيدة في اللغة االنكليزية .

ثامنا  :البحوث المنشورة
في مجالت محلية 33 :

في مجالت عالمية 38 :

تاسعا  :المؤتمرات والدورات التدريبية :
المشاركة ببحث في مؤتمر 15 :
حضور مؤتمر محلي 19 :
دورة تدريبية دولية  :المشاركة في دورة تدريبية لتطوير الكفاءات في ايطاليا لمدة  30يوم
دورات تدريبية محلية  4 :دورات علمية

عاشرا اللجان:
عضو ورئيس العديد من اللجان على مستوى الكلية والجامعة و 4لجان على مستوى الوزارة من أهمها عضو لجنة معادلة الشهادة
للعلوم الصرفة في دائرة البعثات ورئيس لجنة إعداد منهج في التلوثات اإلشعاعية في النفط من دائرة البحث والتطوير ورئيس
لجنة تحديد مستوى القبول والكفاءة العلمية وجودة المختبرات واإلمكانيات البشرية والمادية في  5كليات جامعه أهلية.

إحدى عشر  :الجوائز الدولية
حائز (مع اثنين من زمالئي األساتذة) على الجائزة البرونزية من النادي العالمي للمخترعين لدورته المقامة في الكويت للعام
.2013
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