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HAYDER SALAH NAEEM 
 

 

 حيدر صالح نعيم ابراهيم

Physics – Radiation Physics  
Email:Hs985@yahoo.com 
             

فيزياء اشعاعيح–فيزياء   
  Hs985@mu.edu.iq االيميل:

 

General information  المعلومات الشخصية 
Position: Lecturer :تدريسيانًنصة 

Working location: college of basic education  انعهىو قسى-يكاٌ انعًم انحاني:جايعح انًثنً/كهيح انترتيح االساسيح 

Address:Al Samawah – Al Muthanna  :ٌانًثنً-انسًاوج انعنىا 

Marital status: Married  :يتزوجانحانح االجتًاعيح 

Degree: Lecturer :يدرسانهقة انعهًي 

Language and hobbies: Arabic and English   انعرتيح واالنكهيزيح:انهغاخ وانهىاياخ 

Other contacts:  :يعهىياخ اتصال اخري 

Research gate web: Hayder Salah Naeem :يىقع تىاتح انثاحثHayder Salah Naeem 

Google scholar web: Hayder Salah Naeem :يىقع انثاحث انعهًي Hayder Salah Naeem 

Other websites : :يىاقع اخري 

 

Education certificate   الشهادات 
 2011-2002 ياجستير فيزياء اشعاعيح جايعح انعهىو انًانيزيح يانيزيا

 2002-2002 تكانىريىس فيزياء جايعح ييساٌ انعراق

 

Teaching experiences  المواد التي تدرس 
 فيزياء نسثيح انًرحهح انثانثح االساسيحكهيح انترتيح 

 خىاص انًادج انًرحهح انثانيح كهيح انترتيح االساسيح

 انكترونيك انًرحهح انثانثح كهيح انترتيح االساسيح

 نشاط اشعاعي انًرحهح انثانثح كهيح انترتيح االساسيح

 انًىجيح وانصىخانحركح  انًرحهح انثانيح كهيح انترتيح االساسيح

 

Papers and other publications  البحوث والمنشورات االخرى 
اننشر يكاٌ 

 )يجهح,دار نشر(
 (عنىاٌ اننشر) (انسنح) (انعدد) (انًجهد)

نىع اننشر 

 )تحث,كتاب,اخري(

يكاٌ اننشر 

 )يجهح,دار نشر(
 (عنىاٌ اننشر) (انسنح) (انعدد) (انًجهد)

نىع اننشر 

 )تحث,كتاب,اخري(

 

Position المناصب التي تقلدها 
 (انًنصة) )انفترج( )يعهىياخ اخري(

 ()انًنصة )انفترج( اخري()يعهىياخ 
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Committees جان التي اشترك فيهالال 
 )انهجنح( )انفترج( )يعهىياخ اخري(

 )انهجنح( )انفترج( )يعهىياخ اخري(

 

Experiences and skills  الخبرات والمهارات 
 )انًعهىياخ(

 

Conferences   المؤتمرات 
 انًؤتًر( )عنىاٌ )انسنح( )يكاٌ انًؤتًر( )يعهىياخ اخري(

 )عنىاٌ انًؤتًر( )انسنح( )يكاٌ انًؤتًر( )يعهىياخ اخري(

 

Course الدورات 
 )عنىاٌ اندورج( )انسنح( )يكاٌ اندورج( )يعهىياخ اخري(

 )عنىاٌ اندورج( )انسنح( )يكاٌ اندورج( )يعهىياخ اخري(

 

Workshops  ورش العمل 
 انىرشح()عنىاٌ  )انسنح( )يكاٌ انىرشح( )يعهىياخ اخري(

 )عنىاٌ انىرشح( )انسنح( )يكاٌ انىرشح( )يعهىياخ اخري(

 

Awards and Donation الجوائز والمنح 
 )نىع انجائزج او انًنحح( )انسنح( )انجهح انًانحح( )يعهىياخ اخري(

 )نىع انجائزج او انًنحح( )انسنح( )انجهح انًانحح( )يعهىياخ اخري(

 


