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 : المقارن المفرد في التحلیل بالتنشیط النیوتروني باستخدام المصدر النیوتروني اطروحة الماجستیر 
Am241-Be9        

 

-Single Comparator of Neutron Activation Analysis with Am241 – Be9 
Neutron Source 
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  ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

 

 الجامعي .ثالثاً : التدریس 

 الى - الفترة  من  الجامعة الجھة  (المعھد / الكلیة) ت

 ا ان-1988 جامعة بغداد كلیة التربیة / أبن الھیثم 1

2    

3    

4    

  

 الى - الفترة من  الجھة الوظیفة ت

 1996-1988 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم معاون فیزیاوي 1

 2008-1996 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم مدرس مساعد 2

 الى االن-2008 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم مدرس 3

4    



 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

 ا ادة ا ت

 1993 -  1988  نوویة عملي الفیزیاء 1

 1997 -  1996 الكھربائیة للمرحلھ االولى عملي الفیزیاء 2

 2000 -  1997  الذریة عملي الفیزیاء 3

 الذریة +الكھربائیة والمغناطیسیة نظري  الفیزیاء 4
 عملي

2000  - 2001 

الصوت والحركة الموجیة نظري +  الفیزیاء 5
 الكھربائیة للمرحلة الثانیھ عملي

2008  - 2012 

دراسات علیا +  - سمنار فیزیاء اللیزر +  الفیزیاء 6
 االجھزة ووسائل االیضاح عملي

2012  - 2013 

 الفیزیاء 7
كھربائیة للمرحلھ   +نظري  البصریات

  الثانیھ  عملي+
 دراسات علیا -النانوتكنولوجي نظري 

2013 – 2014  

2014  - 2015 

 الفیزیاء 8
ذریة عملي + (تقنیات نظري +   البصریات
 )النانوتكنولوجي+  موضوع خاصاجھزة+ 

 دراسات علیا - 

2015  - 2016 

ذریة عملي +(اشباه فیزیاء اللیزر+  الفیزیاء 9
 دراسات علیا -)النانوتكنولوجيموصالت + 

 

2016 – 2017 

 الفیزیاء  10
  2018 -  2017 ذریة عملينظري +   البصریات

ذریة عملي نظري +   البصریات الفیزیاء  11
 دراسات علیا - +(كھروبصریات)

 

2018  - 2019  

 

  



  خامساً:  ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا:

 ا ا ا ا ت

1 
Theoretical Comparison between HgCdTe and AlGaAs 
Heterostructure Quantum Well Laser Systems 2016  الفیزیاء 

2 
Optimization of Threshold Current Density for 
Al0.01Ga0.99N/GaN Multiple Quantum Well Laser 

 

 2017 الفیزیاء

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا.

  مع ار  ن أمد ا اان ت

1 
 
 

Proceeding of Second Scientific Conference 
on Nanotechnology, Advanced Material 

and Their Applications 
 الجامعة التكنولوجیة 2010

 

  جامعة االنبار 2012 المؤتمر العلمي الثلني للعلوم الصرفة 2

 كلیة العلوم للبنات-جامعة بغداد 2016 جامعة بغداد –كلیة العلوم للبنات  -المؤتمر النسوي الثالث  3
 

4 

International Conference on Technologies 
and Materials for Renewable Energy, 

Environment and Sustainability, 
TMREES17 

 لبنان - بیروت  2017

 

 2017 المؤتمر العلمي الدولي االول 5
كلیة التربیة للعلوم  –جامعة بغداد 

 ابن الھیثم -الصرفة
 

6 

Technologies and Materials for Renewable 

Energy, Environment and Sustainability 

AIP Conf. Proc. 
 لبنان - بیروت  2018

 

7 

Technologies and Materials for Renewable 

Energy, Environment and Sustainability, 

TMREES18, 19–21 September 2018, Athens, 

Greece 

 الیونان 2018

 



  ة.شورالبحوث المنسابعاً : 

   ا ا اان ت

1 
 
 

Peltier coefficient of Hg1-xCdxTe  as  
a semiconductor laser material 

2010 

University of Technology, Proceeding 
of Second Scientific Conference on 

Nanotechnology, Advanced Material 
and Their Applications, Nov. 3-4 
Baghdad, Iraq. 228 – 240, (2010) 

2 

A theoretical investigation of enhanced 
thermoelectric figure of merit of Low- 

Dimensional Structures 
2010 

Ibn Al-Haitham Journal  for Pure and 
Applied Science, 23, 95 -105, (2010) 

3 

Electrochemical Interferences of Mn2+ 
with Hg2+, Cd2+ and Cu2+ at Different 

Modified GCE 
2012 

Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences, 6(9): 357-363, (2012). 

 

4 
Laser Processing For Nanoscale Size 

Quantum Wires of AlGaAs/GaAs 
2013 

2010 J. of university of Anbar for 
pure science : Vol.7:NO.2: 2013 2nd 

Conference For Pure Science - 
university of Anbar 20-22/11/2012 

5 
Optical confinement factor of 

Hg0.2Cd0.8Te/ Hg0.5Cd0.5Te multiple 
quantum well laser 

2016 
Third Feminist Scientific Conference – 

College of Science for Women  
7th - 8th December 2016 

6 
Study characteristics of (epoxy–bentonite 

doped) composite materials 
 

2017 Energy Procedia 119 (2017) 670-679  

7 
Fabrication & Characterization of 

AIAS/pSi Heterojunction Solar Cell 2017 IOP Conf. Series: Journal of Physics: 
Conf. Series 

8 

The Study Effect of Weight Fraction on 
Thermal and Electrical Conductivity for 
Unsaturated Polyester Composite Alone 

and Hybrid 

2017 
Technologies and Materials for 

Renewable Energy, Environment and 

Sustainability. AIP Conf. Proc. 

9 
Optical Confinement Factor of 

Al0.7Ga0.3As/GaAs  and Al0.7Ga0.3N/GaN 
Quantum Wire Lasers 

2018 

International Journal of Science and 

Research (IJSR), Volume 7, Issue 1, 

January 2018 

  

  

  

  



 األنشطة االخرى . :  اً ثامن

ا دا رج ا 

ما   

  ن  وال ث

   ارد ي 

   ت

   

     اداء

 
  

 

 اً: كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.تاسع 

 ا ا ا ب ا أو اة أو دة ا ت

 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتب شكر 1
2010 -2013 -
2014 -2015 -

2016 -2017 -2018  

 2014 الوزیر كتاب شكر 2

  2018- 2017 رئیس الجامعة كتب شكر 3

4    

5    

 

 اً:اللغــات .عاشر  

             اللغة العربیة 

 اللغة االنكلیزیة 


