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 ذاتية السيرة ال

                         لرئيس قسم الفيزياء الطبية

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

 25/6/1986 تاريخ الميالد  حسني مع هللا حسني كاظم االسم
 مدرس دكتور  والشهادة  رتبة العلميةال

 الفيزايء الطبية  القسم األكاديمي  كلية احللة اجلامعة  العمل مكان  
 تقنيات التعليم  المجال المعرفي  املواد املكثفة  التخصص الدقيق              الفيزايء التخصص العام 

 07808401400 الهاتف الخلوي 07808401400 العمل  هاتف
 unc.edu.iq-hussein1986@hilla البريد االلكتروني 

 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة الدرجـة 

 2009 فيزياء عامة  العراق بابل  بكالوريوس 

ماجستير ال  2011 الفيزياء النووية  العراق بابل  

 2019 فيزياء المواد المكثفة  إيران تربيت مدرس الدكتوراه
 

 

 : وابط االلكترونية الر
  نوع الرابط

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Hussein_Hussein47 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=k5-Xjd4AAAAJ&hl=en 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9650-5868 

 

Web of Science 
Researcher ID  

AAL-1669-2020 

Publons 
https://publons.com/researcher/3545004/hussein-maaallah-hussein/ 

 

ARID 
arid.my/0004-4854 
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 : العملية التدريسية و الخبرات
 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 
 2020 2019 الحلة الجامعة كلية  مقرر قسم الفيزياء الطبية 

 حتى االن 2020 كلية الحلة الجامعة  الفيزياء الطبية  قسمرئيس 

 حتى االن 2019 كلية الحلة الجامعة  عضو هيئة تدريس 

 حتى االن 2019 كلية الحلة الجامعة  رئيس لجنة امتحانية 

لبحث  لتحديد ارئيس اللجنة االستشارية 

 العلمي الرصين 

 حتى االن 2020 كلية الحلة الجامعة 

 حتى االن 2020 كلية الحلة الجامعة  رئيس لجنة مشتريات 

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(: 
 تاريخ النشر  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

Calculated the gamma ray buildup 

factor for iron and aluminum as a 

fixed and moving shields by using 

Scintillation Detector NaI(Tl)", 

Al- Kufa Journal 

of Physics 

Iraq 1 4 2012 

Calculated the gamma ray buildup 

factor by using moving shields" 

Journal of Babylon 

University 

Iraq 4 20 2012 

The effect of 

polyvinylpyrrolidone (PVP) on 

thermochemical reaction of 

Cu2SnS3 nanoparticles: Shape 

and opto-crystalline structure."  

Materials Science 

in Semiconductor 

Processing  

Britain 79  2018 

Investigation the influence of Fe 

(III) doping in Cu2ZnSnS4 

semiconductor: Structural, optical 

and magnetic properties."  

Optik  Netherlands 179  2019 

Spin-coated Cu2CrSnS4 thin film: 

A potential candidate for thin film 

solar cells"  

Materials Science 

in Semiconductor 

Processing 

Britain 91  2019 

Doping the bismuth into the host’s 

Cu2ZnSnS4 semiconductor as a 

novel material for thin film solar 

cell 

Results in Physics Netherlands 12  2019 

Effect of substituting the ionic 

radius in the structural and 

optoelectrical properties of 

spin-coated thin film synthesized 

by solvothermal method 

Optik  Netherlands 241  2021 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها: 
 التاريخ  المؤتمر/الندوة/ورشة العمل مكان انعقاد  اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث 

Electronic and 

optical properties of 

Cr-doped 

Cu2ZnSnS4 

semiconductor 

synthesized by 

solvothermal 

method 

the Applied Nanotechnology 

and Nanoscience International 

Conference 

 2018 المانيا 

 2021 الحلة الجامعة كلية  اساسيات في البحث العلمي 

 2020 كلية الحلة الجامعة  FCCاستخدام برنامج  
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 الجوائز التي تم الحصول عليها: 
 التاريخ  الجهة المانحة للجائزة  اسم الجائزة 
 2020 كلية الحلة الجامعة  قالدة االبداع 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 التدريس مكان   اسم المقرر )المادة( 

قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الفيزياء العامة  

قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الكهربائية والمغناطيسية  

 قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الفيزياء الحديثة )الذرية(

 قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الفيزياء النووية

 قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة التصوير الطبي 

 قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الميكانيك العام 

 قسم الفيزياء الطبية/كلية الحلة الجامعة الفيزياء الطبية

 :سمشاريع التخرج لطلبة البكالوريو االشراف على 

 التاريخ  المرحلة  عنوان المشروع 

 2022-2021 الرابعة لألنسجة استخدام كاما كاميرا في التشخيص الطبي 

 2022-2021 الرابعة استخدام الجسيمات النانوية للحد من نمو االورام 

 2022-2021 الرابعة عملها  وطرقالكواشف االشعاعية 

 2022-2021 الرابعة دراسة تأثير حجم وشكل الجسيمات النانوية على امتصاص االطاقة

 : مهارات الحاسوب 
Microsoft Office 

Origin (graphic and analysis),  

HighScore Plus 

Internet 

 : االلكتروني التعليم
Google classroom 

Meet 

FCC 

Socrative  

Model 

 : اللغات 
 العربية 

 االنكليزية 

 الفارسية 
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