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General information  المعلومات الشخصية 
Position: :مسؤول وحدة التقاعد في +مسؤول شعبة التدريسيين في رئاسة الجامعة المنصب

 الكلية

Working location: العلوم قسم-مكان العمل الحالي:جامعة المثنى/كلية التربية االساسية 

Address: :حي المعلمين الثانية –السماوة  –محافظة المثنى  العنوان 

Marital status:  متزوج االجتماعية:الحالة 

Degree:  :مدرس اللقب العلمي 

Language and hobbies:  الكتابة -القراءة  – االلكترونيات  -السفر  –اإلنكليزية  :اللغات والهوايات 

Other contacts:  :07817217788 معلومات اتصال اخرى 

Research gate web:  
Kahtan Adnan Hussain 

 موقع بوابة الباحث:

 https://www.researchgate.net/profile/Kahtan_Hussain  

Google scholar web:  
Kahtan Adnan Hussain 

 موقع الباحث العلمي:
 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=dhFKkPYAAAAJ 

Publons Researcher ID:  D-9250-2019 

Scopus Author ID:  K. A. Hussain 57206682825 

ORCID ID: 0000-0001-7960-8227 

Facebook : Kahtan Algany  أخرىمواقع:                                  https://m.facebook.com/algany4444  

 

Education certificate   الشهادات 
(العراق (علوم الفيزياء (بابل جامعة) (  (2016 - 2013) ماجستير (

(لعراقا (ءعلوم الفيزيا (جامعة المثنى) (  (2006 - 2002) بكالوريوس (

 

 

Teaching experiences  المواد التي تدرس 
 (الحركة الموجية والصوت) (الثانية) كلية التربية االساسية

 )الميكانيك( )االثانية( كلية التربية االساسية

 النشاط االشعاعي (الثالثة) كلية التربية االساسية
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Papers and other publications  البحوث والمنشورات االخرى 

Research & Reviews: 

Journal of Physics 

 

4 2 2015 
Potential Energy Surface for 

190-198 Hg Isotopes 
 بحث

Ukrainian Journal of 

Physics 
62 8 2017 

Calculation of the positive 

parity yrast bands of 190-

198Hg nuclei 

 بحث

Journal of science 

and arts 
39 2 2017 

 LEVELS, ENERGY

 MATRIX REDUCED

 &THE ELEMENTS

 OF PROBABILITY

 TRANSITIONS ELECTRIC

ISOTOPE Cm248 FOR 

 بحث

 

 of Journal Iranian

 and Science

 Technology,

 A: Transactions

Science 

 

43 3 2019 
 199Hg–190 the of Description

 Frameworks the Under Nuclei

1-IBFM and 1-IBM of 

 بحث

 

Position المناصب التي تقلدها 
 مسؤول شعبة االرشيف 29/10/2013لغاية  26/9/2011 شعبة في قسم الموارد البشرية برئاسة الجامعة

 مسؤول شعبة االرشيف 21/11/2017لغاية  19/10/2015 شعبة في قسم الموارد البشرية برئاسة الجامعة

 مسؤول شعبة الملفات والتوثيق االلكتروني 24/7/2018لغاية  22/11/2017 شعبة في قسم الموارد البشرية برئاسة الجامعة

 مسؤول شعبة التدريسيين لغاية االن 11/4/2019 شعبة في قسم الموارد البشرية برئاسة الجامعة

 

Committees اللجان التي اشترك فيها 
  .1 لجنة ضيافة الوفد الوزاري 2009 

  .2 لجنة المشتريات  2009 

  .3 لجنة تحليل العطاءات  2010 

  .4 لجنة استالم 2010 

  .5 لجنة تدقيق اضابير الموظفين 2010 

  .6 لجنة فتح العطاءات  2011 

  .7 لجنة المشتريات 2011 

  .8 لجنة تصنيف الحراس 2011 

  .9 لجنة تحليل العطاءات  2011 

  .10 تدقيق االضابير الخاصة بالموظفين 2012 

  .11 لجنة فنية خاصة باالجهزة االلكترونية 2012 

  .12 فحص الجودةلجنة  2012 

  .13 لجنة تطوير االداء االداري 2012 

  .14 لجنة العالوات  2012 

  .15 لجنة جرد الصندوق 2012 

  .16 لجنة تحليل العطاءات 2013 

  .17 لجنة العالوات 2013 

  .18 لجنة الترفيعات 2013 

http://sciencejournals.stmjournals.in/index.php/RRJoPHY/user/register
http://sciencejournals.stmjournals.in/index.php/RRJoPHY/user/register
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https://www.researchgate.net/publication/319979652_Calculation_of_the_positive_parity_yrast_bands_of_190-198Hg_nuclei
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https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.researchgate.net/publication/323662791_ENERGY_LEVELS_REDUCED_MATRIX_ELEMENTS_THE_PROBABILITY_OF_ELECTRIC_TRANSITIONS_FOR_Cm-248_96_152_ISOTOPE
https://www.springer.com/engineering/journal/40995
https://www.springer.com/engineering/journal/40995
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https://www.springer.com/engineering/journal/40995
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https://www.researchgate.net/publication/333489804_Description_of_the_190-199Hg_Nuclei_Under_the_Frameworks_of_IBM-1_and_IBFM-1
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  .19 لجنة احتساب مستحقات الفصل السياسي  2016 

  .20 لجنة تقييم اداء منتسبي الجامعة 2016 

  .21 لجنة اشراف ومتابعة وامر التنفيذ عقود االكشاك والنوادي 2016 

  .22 لجنة متابعة عدم تنفيذ االوامر الجامعية 2016 

  .23 لجنة تحديث بيانات منتسبي الجامعة في استمارة التقييم االلكتروني 2017 

  .24 لجنة تدقيقية العادة احتساب الدرجة الوظيفية الحد التدريسيين 2017 

  .25 ادارة اختبار كفاءة اللغة االنكليزية والحاسوبلجنة  2017 

  .26 لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية 2018 

  .27 لجنة امتحانية )الفصل الثاني( 2018 

  .28 لجنة وزارية الحتساب خدمة الفصل السياسي 2018 وزارية

  .29 لجنة االرشاد التربوي 2018 

  .30 لجنة الغيابات  2018 

  .31 لجنة امتحانية )الفصل االول(  2019 

  .32 لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية 2019 

  .33 لجنة جرد الكاميرات 2019 

  .34 لجنة تدقيق اضابير الموظفين 2019 

  .35 لجنة تصحيح العالوات 2019 

  .36 لجنة تنفيذ برنامج التعليم االلكتروني 2019 

  .37 لجنة وزارية للترفيعات  2019 وزارية

  .38 تدقيق الدفاتر االمتحانية الفصل الثانيلجنة  2019 

 

Experiences and skills  الخبرات والمهارات 
 برنامج مايكروسوفت اوفس

 برنامج وندوز

 سنوات 10خبرة في المجال االداري الكثر من 

 

Conferences   المؤتمرات 
 االول للعلوم الصرفةالمؤتمر العلمي الدولي  (2019) (جامعة القادسية –كلية التربية ) 

 

Course الدورات 
 دورة تدريبية لتطوير المهارات االدارية والقانونية  2018 رئاسة الجامعة 

 لغة عربيةال في سالمة دورة 2017 كلية التربية االساسية 

 دورة طرائق تدريس 2015 رئاسة الجامعة 

 

Workshops  ورش العمل 
 ورشة عمل للعالوات والترفيعات  2016 رئاسة الجامعة 

 

Festivals المهرجانات 
 مهرجان الشباب والطلبة في روسيا 2017 دولة روسيا 

 

 



  

 
 

Seminars الندوات 
 الية نشر البحوث في مجالت ذات التصنيف العالمي  2017 كلية الطب 

 اساليب عصابات داعش االلكترونية والتصدي لها 2017 كلية العلوم 

 للباحثين H- Indexالية النشر في المجالت الرصينة زيادة  2018 الطبكلية  

 

Awards and Donation الجوائز والمنح 
 شكر وتقدير 2008 الجامعة رئيس 

 (2شكر وتقدير عدد ) 2009 رئيس الجامعة 

 (4شكر وتقدير عدد ) 2010 رئيس الجامعة 

 (3شكر وتقدير عدد ) 2011 رئيس الجامعة 

الجامعةرئيس    (2شكر وتقدير عدد ) 2012 

 (5شكر وتقدير عدد ) 2013 رئيس الجامعة 

 شكر وتقدير  2013 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية 

 شكر وتقدير  2014 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية 

 شكر وتقدير  2016 رئيس الجامعة 

 شكر وتقدير  2016 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية 

 شكر وتقدير  2016 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 شكر وتقدير  2018 رئيس الجامعة 

 (2شكر وتقدير عدد ) 2018 عميد كلية التربية االساسية 

 (2شكر وتقدير عدد ) 2019 رئيس الجامعة 

 (1شكر وتقدير عدد ) 2019 عميد كلية التربية االساسية 

 


