
الشخصیةالمعلومات 

مناف قاسم جابر االسم
١٩٦٤ د یالموال
البصرة محل التولد
عراقیة ةیالجنس
متزوج الحالة الزوجیة

٥ عدد األطفال
البصرة/ جمعیات الخلیج الثانیھ العنوان

البرید االلكتروني
٠٧٨٠١٠١٤٨٤٤ تلیفون

مدرس اللقب العلمي
الفیزیاء اص العاماالختص

الفیزیاء النوویة التطبیقیة /االشعاع البحري االختصاص الدقیق
الفیزیاء النوویة التطبیقیة /االشعاع البحري االختصاص الحالي

٢٣/٨/٢٠٠٣ تاریخ التعیین األول في الجامعة
ةمیالعلواأللقابالشھادات 

البلد الجامعة األطروحة/عنوان الرسالة  تاریخھ
ا

شھادةال
العراق البصرة قیاس النشاط االشعاعي الطبیعي في البیئة 

البحریة العراقیة
٢٠١٧ دكتوراه

العراق البصرة حساب الخصائص الفیزیاویھ والحراریھ لمادة 
السلیكون دبكار بیالمعززةالسلیكا 

والمغنیسیوم

٢٠١٠ ماجستیر

المھارات
المھارات

√ اللغة العربیة

√ اللغة االنكلیزیة
لغات اخرى

الدورات التدریبیة
تاریخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

٢٠١٤ عشرة ایام مع السفر االتحادیةجمھوریة المانیا  تحلیالت االنویة  المشعة في البیئة 
البحریة

٢٠١٢-٢٠٠٤ یوم٢١- ٣ العراق دورات  تدربیه متنوعه  في  
ة واجهزة االلكترونیالحاسبة

المسح االرضي ونظم المعلومات  
...والغوص العلمي



المناصب اإلداریة
الى الفترة من الفترة ةیالحالٌ الوظیفةتبدأ من الوظیفة



يالنشاط البحث
خ النشراریمكان وت اسم النشاط

JOURNAL OF ADVANCES IN
PHYSICS
/2015

Natural radioactivity in marine sediment of
Khor- Abdulla Northern west of the Arabian
Gulf

International Journal of Physics, 2015,
Radon Concentrations in the Marine Sediments
of Khor-Abdulla Northern West of the Arabian
Gulf

Mesopot. J. Mar. Sci., 2017 The concentrations of radon in the marine
sediments
of Ra's Al-Besha, Northern west of the Arabian
Gulf

٢٠١٢مجلة البصرة للعلوم   تحدید تركیز غاز الرادون والثورون في عینات من اهوار المنطقه 
الجنوبیه بالستخدام كواشف االثر النوویه الصلبه 

)رھایالمؤتمرات والندوات وغيالمشاركات ف(النشاطات الثقافٌة 
مكانھ وزمانھ طاسم النشا

25/10/2017كلیة التربیھ للعلوم الصرفھ
مركز علوم البحار 1/6/2017

ازموبتین)- حلقھ نقاشیھ(مركبات االوزو-١
الجرعات االشعاعیة  ووحدات االشعاع  -٢

9/10/2017كلیة التربیھ للعلوم الصرفھ
مركز علوم البحار 17/10/2017

ھندسة متعدد طیات كوسمبلكتك التقریبي-٣
االشعاعي الطبیعيباستخدام النشاطحساب معدل الترسیب-٤

البصرة-/ ھیئة الحشد الشعبيرقم وتاریخ الكتاب 

٩/٢/٢٠١٧/ك       ١٥٥
١٥/٢/٢٠١٧/ ل٤٩

١٦/٣/٢٠١٧/ك   ٣١٣
٢٠١٧/ ٤٥١٤٦/٤
٥٢٦٦١٩/٤/٢٠١٧
٢٠١٧/ ٦١٦٨١٧/٥
٢٠١٧/ ٨٥٢٩١٩/٧
٩٩١٥٢٩/٨/٢٠١٧

٢٠١٧/ ١٠٢٤٩١٩/٩
٢٠١٧/ ١٠٦٣٨٥/١٠

شعبي وتقدیم الدعم في قواطع عملیات الحشد الالفعلیةالمشاركة 
...اللوجستي لھا منذ بدایة الواجب الكفائي

مكحول
حمرین
مكحول

تل عبطھ
عین الحصان

تل عبطھ
الحضر
تلعفر

الحویجة
/القائمعكاشات

ةیسنة الدراسللةرییالجوائز وكتب الشكر والشھادات التقد
سبب المنح الجھة المانحة خیتار

ھا
الشھادة تاٌرخھا الجھة المانحة سبب المنح

مختلفلمشاركة الفعلیة فيواتقدیم الدعم اللوجستي 
قواطع العملیات العسكریة ضد الدواعش  ھیئة الحشد الشعبي /-رئاسة الوزراء

فرقة االمام علي القتالیة

٢٠١٧ شكر وتقدیر

المیدانیة في قواطع الحشد الشعبي ضد مشاركهال
داعش االجرامي وتقدیم الدعم اللوجستي

/الفوج الرابع/اللواء هیئة الحشد الشعبي
السابع/تشكیل العادیات

٢٠١٧ شكر وتقدیر

اعش المشاركة المیدانیة في قواطع الحشد الشعبي ضد د
االجرامي والزیارات وتقدیم الدعم اللوجستي

ةجامعة البصر ٢٠١٦ شكر وتقدیر

یسیةالخبرات التدر

رئیس الجامعھ



Personal information
First Name and sur Name Munaf Qasim Jaber

Date of Birth 1964

Place of Birth ALBasrah

Nationality Iraq

Marital Status Married

Number of Children 5

Address ALBasrah/ ALKalleg

E-mail Albattat1964@gmail.com

Telephone number 07735577294

Scientific Rank Lecture

General Specialty Physics

precise specialization Radioecology / Nuclear application physics

Date of first appointment at the
university

23/8/2003

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

Ph.D DETERMENATION OF NATURAL
RADIOACTIVITY IN IRAQI
MARINE ENVIRONMENT

ALBasrah Iraq

Msc Study of physical and thermal properties of
Silica corroborate by SiC and MgO

ALBasrah Iraq

Skills
Arabic √
English √
other language

training courses
Course Name place Duration Date

REGIONAL TRAINING COURSE
ON THE ANALYSIS OF
RADIONUCLIDES IN THE
MARINE ENVIRONMENT

KARLSRUHE,
GERMANY

11 - 15 AUGUST 2014

Number of training course Iraq 3-21 2004 - 2012
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Administrative Posts
Occupation F
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Research Activity
Seminars Place and date of publication

Natural radioactivity in marine sediment of Khor-
Abdulla Northern west of the Arabian Gulf

JOURNAL OF ADVANCES IN
PHYSICS
/2015

Radon Concentrations in the Marine Sediments of
Khor-Abdulla Northern West of the Arabian GulfInternational Journal of Physics, 2015,

The concentrations of radon in the marine
sediments

of Ra's Al-Besha, Northern west of the Arabian
Gulf

Mesopot. J. Mar. Sci., 2017

غاز الرادون والثورون في عینات من اهوار المنطقه تحدید تركیز
الجنوبیه بالستخدام كواشف االثر النوویه الصلبه

٢٠١٢مجلة البصرة للعلوم  

Cultural activities
Seminars Place and date

.

Awards and thanks and appreciation certificates for the
school year

Certificate data issued by reason
كتاب شكر من رئیس الجامعھ ٢٠١٦ جامعة البصرة المشاركة الفعلیة في قواطع العملیات 

العسكریة ضد الدواعش وتقدیم الدعم 
اللوجستي 

شكر وتقدیر ٢٠١٧ هیئة الحشد 
الشعبي /  البصرة

المیدانیة في والمشاركات الزیارات 
عش قواطع الحشد الشعبي ضد دا

االجرامي وتقدیم الدعم اللوجستي
شكر وتقدیر ٢٠١٧ بي ھیئة الحشد الشع

/  البصرة
شد المشاركة المیدانیة في قواطع الح
الشعبي ضد داعش االجرامي 

والزیارات وتقدیم الدعم اللوجستي



Teaching Experience
studied Stage

Principle of physics 1 first

Arithmetic 1 first

Supervision of postgraduate number


