
  
  
  
  
  
  
 

 السیره الذاتیھ
 
  

  

  احمد زید عبید كاظم القیسي:االســــــــــــم 

   1/7/1966 : تاریخ المیـالد 

  الحالة الزوجیة :   متزوج.

  .خمسة   عـــــدد األوالد  :

  الدیـــــــــــانة   :   مسلم

  :   فیزیاء     التـخـصــص

  :  تدریسي     الوظیفــــــھ  

  مدرس : الدرجة العلمیة 
  
  دكتوراه :        الشھادة  
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 . أوالً : المؤھالت العلمیة 

 التاریخ الكلیـــة  الجامعة الدرجة العلمیة

 1989  أبن الھیثم – للعلوم الصرفة التربیة بغداد  بكالوریوس



  
  
  
  
  
  
 

 2004 أبن الھیثم – للعلوم الصرفة التربیة بغداد الماجستیر

 2017 أبن الھیثم – للعلوم الصرفة التربیة بغداد الدكتوراه

    

  دراسة انھیار متانة العازل لبعض المواد السیرامیكیة اطروحة الماجستیر :       
 

Studying the breakdown of dielectric strength of some ceramic materials 
   

دراســـة تأثیر بعض الخصــائص الفیزیائیــة على تحضیر المركب    : اطروحة الدكتوراه
)CuIn1-xAlxSe2 (  كخلیھ شمسیة  
  

Study the effect of some physical properties on the preparation CuIn1-xAlxSe2 
composite as a solar cell 

  ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

  

 ثالثاً : التدریس الجامعي .

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

/  للعلوم الصرفة كلیة التربیة 1
 أبن الھیثم

 الى االن –2006 جامعة بغداد

  

  

 قمت بتدریسھا. التيرابعاً : المقررات الدراسیة 

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

 2017 - 2006 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم مدرس مساعد 1

 الى االن – 2017 / تربیة ابن الھیثمجامعة بغداد  مدرس 2



  
  
  
  
  
  
 

 ا ادة ا ت

   2008- 2006  الفیزیاء الجامعیة الفیزیاء 1

 2010- 2009  میكانیك كالسیكي مرحلة اولى الفیزیاء 2

 2013- 2011  مختبر بصریات مرحلة ثانیة  الفیزیاء 3

  2017-2014 مختبركھربائیة مرحلة اولى الفیزیاء 4

+مختبر نظري)كھربائیة مرحلة أولى   الفیزیاء 5
  میكانیك مرحلة اولى

2017 -2018  

صوت وحركة موجیة +مختبر میكانیك   الفیزیاء  6
  مرحلة اولى

2018 -2019 

 

  خامساً:  ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا:

 ا ا ا اطو  أو  ا ت

    الیوجد 1

  

  فیھا.سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك 

  مع ار  ن أمد ا  اان  ت

 كلیة التربیةجامعة بغداد /  2017 مؤتمر ابن الھیثم الدولي االول 1

   / أبن الھیثم للعلوم الصرفة

  

 حضور   



  
  
  
  
  
  
 

  

  . سابعا : األنشطة العلمیة االخرى 

ا دا رج ا 

  امتحانیھلجنة 

  لجان تقصي واستالل بحوث

  لجنة غیابات

   امتحانیھسجالت  لجنة تدقیق

   السالمة واالمن (اسعافات اولیة)لجنة 

 
 

ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو 
 تطویر التعلیم .

 ا  ا أ ا ت

دراسة تاثیراضافة المغنسیا في بعض الخواص  1
الفیزیائیة والمیكانیكیة لاللومینا    

 209  مجلة أبن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة

دراسة تاثیراضافة اوكسید المغنسیوم في بعض  2
الخواص الفیزیائیة الوكسید الزنك  

 2010 مجلة أبن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة

دراسة خواص العزل الكھربائي لنماذج سیرامیكیة  3
  محضرة من االلومیناواوكسید المغنسیوم 

 2011 مجلة أبن الھیثم للعلوم الصرفة والتطبیقیة

4 The Effect of MgO Dopant and Leaser 

Treatment on ZnO Ceramic  

Journal of Minerals and  

Characterization and 
Engineering 

2013 

5 Effect Thickness and Annealing 
Temperature on Structural and 
Optical Proportion of CuInTe2 Thin 
Film 

AASCIT Journal of 
Materials 

2016 

التوصیلیة الكھربائیة وقیاسات تاثیر ھول   6
  الرقیقة CuInTe2الغشیة 

 2016 والتطبیقیةمجلة أبن الھیثم للعلوم الصرفة 

 



  
  
  
  
  
  
 

 تاسعا: عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة .

     

    

 .عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر 

 ا ا ا ب ا أو اة أو دة ا ت

 2010 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتاب شكر 1

 2014 الوزیر كتاب شكر 2

  2018 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتاب شكر 3

 2018 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة     كتاب شكر                    4

5    

 .حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

  ا أ اب ت

  الیوجد 1

 ثاني عشر :اللغــات .  

             اللغة العربیة 

 اللغة االنكلیزیة  

  

  

ومناقشتھا  التخرج بحوث على االشراف د

  للمرحلة الرابعة

   كل سنة

المطبقین میدانیا في  االشراف العلمي على

  المدارس

   كل سنة

  


