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 : تصمیم وتصنیع متحسس نشبھ موصل للكشف عن الغازات اطروحة الماجستیر.
 

Design and Manufacture from Semiconductor to Detect Gases 

  ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي .

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

    -2001 جامعة بغداد كلیة التربیة / أبن الھیثم 1

2    

  

  الدراسیة التى قمت بتدریسھا.رابعاً : المقررات 

 ا ادة ا ت

 2011 – 2001  لثة/ للمرحلة الثا عملي الكترونیاتمختبر  الفیزیاء 1

  2015 - 2011 الثانیة/ مرحلة  كھرباءمختبر  الفیزیاء 2

  2016 - 2015 مختبر نوویة / مرحلة رابعة الفیزیاء 3

  2017- 2016   2/مختبر كھرباء دكتوراهطالبة   الفیزیاء  4

    

 

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

 2011- 2001 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم معاون فیزیاوي 1

 27/02/2011 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم مدرس مساعد 2

 2014 جامعة بغداد / تربیة ابن الھیثم مدرس 3



  
  
  
  
  
  
 

 :خامساً:  ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا 

 ا ا ا اطو  أو  ا ت

1    

2      

 

 .سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا  

  مع ار  ن أمد ا  اان  ت

تاثیر االمراض المشتركة واالغذیة المعدلة وراثیا  1

  على صحة االنسان والحیوان/ ندوة 

مركز التطویر والتعلیم المستمر   2013

  /جامعة بغداد

  مشارك

دور مشروع الجینوم البشري في المجال الطبي   2

  والجنائي/ندوة. 

جامعة النھرین /مركز الدنا   2015

  والتدریبالعلمي للبحث 

  مشارك

الموتمر الدولي العلمي الخامس للنانوتكنلوجي    3

  وال ووالمواد

 مشارك جامعة التكنلوجیة 2015

  . سابعا : األنشطة العلمیة االخرى 

ا دا رج ا 

 ما    

    ت

ا ا    

  

  

  

  

 



  
  
  
  
  
  
 

 

  :. ا  أو وا ا  ل ا  ت اوا 

 ا  ا  أ ا ت

1 .ا  ZnO زH2   در 

   .ارة ا  

  ا ا ا وا  

8 / ا  

  2 / اد

  / ر ( ك)

2010 

2  اص اا  ارة ا در

 ZnO  ض ا ةا

. ا.  

  ا ا ا وا  

25 / ا  

  1 / اد

  / ر ( ك)

  

2012  

 
3  ا  ةا Sn  ةا

ودراااص ا وا  ا ااري 

. وا  

ا ا ا   

5اد /   

 )د(  /ر  

  

2013 

4  وا اص اا  ا  درا

 CdO اة ا ااري     

ا ا ا   

3اد /   

  ر( ك) / 

  

2014 

درا  در ارة وز ا  ااص  5

  وا اCdTe اة  

   ا ااري

ا ا ا   

5اد /   

  ر( د) / 

  

2014 

6 Effect of gamma radiation on the 

optical properties of PVA:CuO 

films. 

  مجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریة

  3العدد / 

 )ك / (ر  

  

  

2015 

7 Study the Effect of Irradiation on 

Structural and optical properties of 

CdO thin films that prepared by 

Spray Pyrolysis  

  ا ا ا وا  

د،28/  ا2 / ا  

 / ر ( ك)

  

2015 



  
  
  
  
  
  
 

8  Effect of CuO Doped Alcohol on 

the Structural and optical 

properties of PVA films..  

Advances in physics theories 

and Application 

  44العدد / 

  ر/  ( ك)

  

2015  

9  Study the Structural and optical 

properties of PVA doped with CuO 

and Fe2O3composites films 

  موتمر الجامعة التكنلوجیة الخامس

  (بحث منشور ) / مشترك 
  

2015  

10  Effect Doping on the Structural 

and optical properties of PVA with 

FeCl and NH4VO3 nanocomposites 

films 

An International Peer Review 

E-3Journal of Sciences 

2015  

دراسةالخواص البصرية ألغشية بوليمر بولي   11

فانيل الكحوا المشوبة باوكسيد النحاس وكلوريد 

 الحديد 

  ا ا ا وا  

د،29/  ا3/ ا  

 )(ك ر /  

2016  

  Effect of Gamma Irradiation on 

the optical properties of 

(PVA:CuCl2) Films. 

  المجلة لعراقیة للعلوم جامعة بغداد 

  57المجلد / 

  ب 3العدد / 

 (بحث منشور) / مشترك

  

2016  

 

 . ووا ا ت اا  : 

      

     

  اا ، ا  :ا .دات ا و 

 ا ا ا ب ا أو اة أو دة ا ت

 2001 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتاب شكر 1



  
  
  
  
  
  
 

 2013 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتاب شكر 2

  2014 الوزیر ر وتقدیركتاب شك 3

 2015 تربیة ابن الھیثم كلیةعمادة  ر وتقدیركتاب شك  4

 2016 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة ر وتقدیركتاب شك  5

دة ر دورة   دارة   6

دد ادة واا  

 دة ون ا 

ا ا ا/داءا  

2011  

 2013 اوا ا  دة ر دورة ا اي  7

8  ا دورة ا ر دة ا واا  2013 

 ا اوم   /دة ر دورة اب  9

   اد

2013  

10   وةم  ر دة  االمراض

المشتركة واالغذیة المعدلة وراثیا على 

  صحة االنسان والحیوان

مركز التطویر والتعلیم 
  المستمر /جامعة بغداد

2013  

11   دة  ا وا5ا  

 ا  

2015  

 2018 تربیة ابن الھیثم عمادة كلیة كتاب شكر  12

 :  دى أو ا اا. 

  ا أ اب ت

      

 ا:  م. ت  



  
  
  
  
  
  
 

             اللغة العربیة 

 اللغة االنكلیزیة 
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  سھام حسن سلمان                                                                                              

  سمیر عطا مكيد.

  

  


