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الشخصیةالمعلومات 

فائز یونس خلیل األسم
١/٧/١٩٦٩ د یالموال

العراق-البصرة  محل التولد
عراقي ةیالجنس
متزوج الحالة الزوجیة

- عدد األطفال
البراضعیة-البصرة العنوان

Khalil.faez@yahoo.com البرید االلكتروني
07810928458 تلیفون

عدمدرس مسا اللقب العلمي
فیزیاء االختصاص العام

فیزیاء الحالة الصلبة / فیزیاء السطوح االختصاص الدقیق
فیزیاء بحریة االختصاص الحالي

٢٠/٦/١٩٩٨ تاریخ التعیین األول في الجامعة
ةمیالعلواأللقابالشھادات 

البلد الجامعة األطروحة/عنوان الرسالة  تاریخھ
ا

شھادةال
توراهدك

العراق البصرة دراسة توسع المستویات الذریة وعملیات 
التحول عند استطارة الذرات من سطوح 

المعادن

٢٠٠٧ ماجستیر

المھارات
المھارات

√ اللغة العربیة

√ اللغة االنكلیزیة
لغات اخرى

الدورات التدریبیة
تاریخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة



المناصب اإلداریة
الى الفترة من الفترة ةیالحالٌ الوظیفةتبدأ من الوظیفة

٢٥/١٢/٢٠١٣ ٥/٣/٢٠٠٨ مدیر مكتب معاون المدیر العام
٦/١١/٢٠١٧ مقرر وحدة بنك المعلومات البحریة



يالنشاط البحث
خ النشراریمكان وت اسم النشاط

)رھایالمؤتمرات والندوات وغيالمشاركات ف(النشاطات الثقافٌة 
مكانھ وزمانھ اسم النشاط

٢٥/١٢/١٢٢٠الجامعة التكنولوجیة في بغداد  بتاریخ  لنانوتكنولوجيلالوطني الشاملمؤتمرال

ةیللسنة الدراسةرییالجوائز وكتب الشكر والشھادات التقد
سبب المنح الجھة المانحة خھایتار الشھادة تاٌرخھا الجھة المانحة سبب المنح

المشاركة في المؤتمر و الجمعیة العراقیة للنان
يتكنولوج

٢٠/٣/٢٠١٣ تقدیریة

یسیةالخبرات التدر
المرحلة 

ةیالدراس درستھاياسم الماد الت

حاریطواأل/عدد الرسائل  یاشراف على الدراسات العلالا



Personal information
First Name and sur Name Faez Aleedani

Date of Birth 1/7/1969

Place of Birth Basra- Iraq

Nationality Iraqi

Marital Status Married

Number of Children -

Address Iraq-Basra/Near College of Medicine

E-mail Khalil.faez@yahoo.com

Telephone number +9647810928458

Scientific Rank Assistant Lecture

General Specialty Physics

precise specialization Solid State Physics/ Surface Physics

Date of first appointment at the
university

20/6/1998

the certificates and scientific title
Certificate title of the thesis University Country

Master Study of Atomic Levels Broadening and
Conversion Processes at Atoms Scattering

from Metals Surfaces

Basra Iraq

Skills
Arabic √
English √
other language

training courses
Course Name place Duration Date



.

Administrative Posts
Occupation F

r
o
m

To
Director of General Director Deputy Office 5/3/2008 25/12/2013

Deputy of Marine Data Bank 6/11/2017



Research Activity
Seminars Place and date of publication

Cultural activities
Seminars Place and date

.

Awards and thanks and appreciation certificates for the
school year

Certificate data issued by reaso
n20/3/2013 Iraqi Society of

Nanotechnology
Participation

Teaching Experience
studied Stage



Supervision of postgraduate number


