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 :Yemeni Nationality يمني الجنسية:

 :Date of birth 1972 م1972 تاريخ الميالد:

 :Mukalla Place of birth المكال مكان الميالد:
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 ً  Academic Qualification المؤهالت: ثانيا

 

 Graduation years Country University Acad. Degree م

 االعلى(من  )ترتب المؤهالت الجامعة بلد الدراسة لى (إ –) من  ات الدراسةسنو

 دكتوراه بغداد جامعة العراق م2004-2003   الى  م2001-2002 1

 ماجستير بابل جامعة العراق م2001-2000   الى   م98-99 2

 بكالريوس عدن جامعة اليمن م 96 -95    الى م  93 -92 3

 

 :Professor Academic Qualification  تاذاس اللقب العلمي:

 :Physics Major specialization فيزياء التخصص العام:

  :Atomic Nuclear physics Specific  special ذريه نوويه فيزياء التخصص الدقيق:

 :Physics Scientific department فيزياء :القسم العلمي

 :English Languages االنجليزيه اللغات التي يجيدها:

 Date of employment in 1997-11  م1997-11 تاريخ االلتحاق بالكلية:

Faculty: 

عدد البحوث 

والدراسات العلمية 

 المنشورة:

 researches Published studies and 9 بحث 9

research:  
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mailto:dralbaiti@yahoo.com


تقديم الخبرات مجاالت 

 :واالستشارات

 Atomic Nuclear physics Experiences and ذريه نوويه فيزياء

consultation: 

 

 position held ثالثاً: الوظائف والمهام

 

 الفيزياء لقسم سابق ورئيس  العلوم بكلية الفيزياء قسم في أستاذ

 

 ً  Areas of Research Activities : مجاالت االهتمامات البحثيةرابعا

 

 مجال فيزياء نوويه ذريه

 

 ً  Teaching (Name of courses) (سماء المساقاتأ: التدريس )خامسا

 

 B.Sc. level -مرحلة البكالوريوس: -

  .فيزياء علوم الثالث المستوى لطلبة والجزيئية الذرية الفيزياء-1

 .فيزياء علوم الثالث المستوى لطلبة الكمي الميكانيك-2

 .البحرية واالحياء البيئية والعلوم والهندسة العلوم لطلبة والعملية العامة الفيزياء- 3

 فيزياء علوم الرابع المستوى لطلبة االحصائية الفيزياء-4 

 .فيزياء علوم والرابع الثالث المستوى لطلبة الحاسوبية الفيزياء 5 -

       .فيزياء علوم الثاني المستوى لطلبة الميكانيكا 6 -

 .فيزياء علوم الثالث المستوى لطلبة الحديثه الفيزياء 7 - 

 .رياضيات علوم الرابع المستوى لطلبة موائعال ميكانيكا 8  -

 فيزياء الرابع المستوى لطلبة النوويه الفيزياء-9  

 

 

 

 M.Sc. level -:الماجستيرمرحلة  -

 

 

 



 

 

 Other contributions (academic and scientific) : مساهمات اخرىسادسا

  العلوم لكلية الفيزياء سمبق الرابعة السنه لطالب التخرج ابحاث بعض على االشراف - اوال

 )بروبانول– ايثانول– ميثانول) الجزيئات لبعض الفيزيائية الخواص بعض •

 م2010-2009 الجامعي العام سلمة بن محمد الطالب اعداد

 المختلفة للمواد جاما الشعة االمتصاص معامل دراسة •

 م2010-2009 الجامعي العام باسليمان محمد  احمد الطالب اعداد

 (البوتان– البروبان– االيثان) الجزيئات لبعض الفيزيائية الخواص ضبع دراسة •

 م2011-2010 الجامعي العام باحويرث عوض بلقيس – العكبري خميس اماني الطالبتان اعداد

 العلم وتطور النانو •

 م2012-2011 الجامعي العام بارشيد سعيد مروه – الجوهي حسن ايمان الطالبتان اعداد

 (نظريه راسهد) الذرية االطياف •

 م2013-2012 الجامعي العام باحداد عبدهللا محمد-باشقار احمد محمد-باعلوي عبدهللا حسن-باسالمه محمد احمد الطالب اعداد

 (نظري دراسه( الخاصة النسبية النظرية •

  م2014-2013 عبيدهللا بن بخيت عمادالدين – باقطيان حسن يحي -باسيود صالح عامر الطالب اعداد •

 الكربوكسيليه االحماض لبعض الفيزيائيه خواصال دراسة •

 م2015-2014 الهندوان سعيد سالم– شامخ بن محمد مقيل -بافضل سالم بن محمد الطالب اعداد

 النوويه للطاقه السلميه االستخدامات •

 م 2016-2015 باحنكه عبدهللا علي – باصاعري علي ادم – باحنكه عمر عبدهللا – باحميش يسلم عبدهللا الطالب اعداد

 االوزون طبفة •

 .م2017-2016 بابراهيم صالح حامد -باحشوان احمد محمد -باخيرهللا سالم عبدهللا -باحميد عبدالرحمن علي الطالب اعداد

 النووي االشعاع كواشف 

 عشيت مداح محمد- النبيتي صالح عبدهللا - المشجري سعيد احمد- العويني اسكندر احمد - الجابري سالم همدان الطاللب اعداد

 م2017-2018



 الحراري االحتباس 

 التمور سعيد فرج محسن - باسلوم سالم عمر حسن -كزابه سالم صالح سالم - باسلم احمد سعيد محمد الطالب اعدد

 م. 2017-2018        

 

 

 


