
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 محمد علي عبد االمير  انبثاق:      ـم  ـــــــــاالســ

  1970/  8/  2    : تاريخ الميـالد 

 متزوج   الحالة الزوجية :

       دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم      :   الديـــــــــــانة 

     (معالجة صورية وتحسس نائي  فيزياء / فيزياء ) :        صــالتـخـص

    استاذ جامعي :       ه  ــــــالوظيف

 استاذ مساعد     الدرجة العلمية :

             )ابن الهيثم(/جامعة بغداد للعلوم الصرفة  مدرس في قسم الفيزياء /كلية التربية:     عنوان العمل

 العمل   :          هاتف

    07801914604:       الهاتف النقال 

    inbmer@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ةـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 199 )ابن اهليثم(للعلوم الصرفة الرتبية  بغداد

 2001 )ابن اهليثم(للعلوم الصرفة الرتبية  بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 2008 )ابن اهليثم(للعلوم الصرفة الرتبية  بغداد

    أخرى

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 

 أآلن -21/9/2001 بغداد قسم الفيزياء /كلية التربية )ابن الهيثم(/ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 2008/ 7/6- 2001/ 9/ 21 قسم الفيزياء /كلية التربية )ابن الهيثم(/جامعة بغداد مدرس مساعد 1

 2020 -2008/ 8/6 التربية )ابن الهيثم(/جامعة بغدادقسم الفيزياء /كلية  مدرس  2

 -2020/ 4/ 23 قسم الفيزياء /كلية التربية )ابن الهيثم(/جامعة بغداد استاذ مساعد 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2003/2004 / عملي ميكانيك الفيزياء 1

 2004/2005 كهربائية / عملي  الفيزياء 2

 2005/2006 / عملي  ميكانيك الفيزياء 3

 2006/2007 حاسوب / عملي  + الكيمياء الفيزياء 4

 2007/2008 نظري/  كهربائية الفيزياء 5

 2008/2009 نظريحاسوب /  الفيزياء 6

 2009/2010 نظري /حاسوب  الفيزياء 7

 2010/2011 حاسوب / نظري الفيزياء 8

 2012 / 2011 نظري/  ميكانيك حتليلي الفيزياء  9

 2012/2013 نظري/  بصريات الفيزياء 10

 2013/2014 نظري/  بصريات الفيزياء 11

 2014/2015 نظري / كيمياء الكم كيمياءال 12

 2015/2016 نظري / كيمياء الكم كيمياءال 13

 2016/2017 نظري / كيمياء الكم الكيمياء 14

 2016/2017 نظري /ميكانيك كالسيكي الفيزياء 15

 2017/2018 نظري / كيمياء الكم الكيمياء 16

 2017/2018 نظري /احلرارة وخواص املادة الفيزياء 17

 2018/2019 الدوال املعقدة الفيزياء 18

 2019/2020 الدوال املعقدة الفيزياء 19

 2020/2021 املعقدةالدوال  الفيزياء 20

 



 

 

 

 

 

 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Study the Structural and Optical Properties of 

(Sno2)Thin Film and Analyzing it by Using Image 

Processing Technique  

 2019 الفيزياء

2 Water Area Comparison for Al Shuwaija Marsh-the 

Southern Part-for Year 2019 with Previous Years 

Using Remote Sensing Methods and Geographic 

Information System  

 2020 الفيزياء

3 Climate Change Impact on the Water Bodies in Iraq 

Using Remote Sensing  
 2021 الفيزياء

4    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

التربية  كلية  –المؤتمر الدولي االول  1

 للعلوم الصرفة أبن الهيثم 

2017 

 

 

 

 بحث جامعة بغداد 

 TMREESمؤتمر لبنان  2

Conference 

 بحث لبنان  2018

 TMREES  مؤتمر اليونان 3 

Conference  
 بحث اليونان  2019

 TMREES  مؤتمر اليونان 4

Conference  
 بحث اليونان  2020

5     

6     

7     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

مشاركة تالبف كتاب العلوم الصناعية/ صيانة  ( 6استالل رسالة ماجستير عدد)لجنة 

 2016منظومات الليزر/القسم املهين/وزارة الرتبية  

كتاب عملي صيانة منظومات  /يم علمييتق 2009االمتحانية لطلبة المرحلة الثالثة لجنة  وزارة الرتبية

 الليزر/للقسم املهين/وزارة الرتبية 

 2016-2015-2014-كتب  3العدد 

 

 وزارة

/ كلية التربية للعلوم  مجلة ابن الهيثم بحوثيم يتق 2014االمتحانية لطلبة المرحلة االولى لجنة 

 حبوث5عدد /الصرفة ابن الهيثم

/ كلية التربية  الولالمؤتمر الدولي ا بحوثيم يتق 2020 االمتحانية لطلبة المرحلة الثانيلجنة 

 حبوث 2عدد /للعلوم الصرفة ابن الهيثم

المؤتمر الدولي الثاني / كلية التربية  بحوثيم يتق 2018 لجنة مناقشة رسالة ماجستير 

 حبوث 3عدد /للعلوم الصرفة ابن الهيثم

  2019 لجنة مناقشة رسالة ماجستير 

  2020 رسالة ماجستير لجنة مناقشة 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Image Enhancement for   X-Ray Images 
للبحوث العلمية  مجلة ديالى

 والتربوية 
1/9/2008 

2 
Texture Classification on medical imaging  1/9/2010 العلوم -مجلة جامعة النهرين 



 

 

 

 

 

 

 

5 ANALYTICAL STUDY USING X-RAY DIFFRACTION   

On SEM images  
 2012 للعلوم  العراقية المجلة

6 Studying Hueckel Edge Detector Using Binary Step Edge 

Image 

Indian journal of 

research 
1/5/2014 

7 Analyzing Laser Speckle Pattern Using the Discrete Cosine 

Transform 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة  

 والتطبيقية 
2016 

8 Practical Study for the Properties of Hueckel Edge Detection 

Operator 
 2017 مجلة كلية التربية 

9 Measuring surface porosity for zirconium enforced by different 

additive rates of nano-silica by means of image processing 

American Institute of 

Physics(AIP) Or 

WRSTSD Journal 

 

2018 

10 Calculating Surface Roughness for a Large Scale SEM 

Images by Mean of Image Processing 

 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 
2019 

11 
Enhanced dielectrically Properties of Up-Pistachio Peel 

Composites 

 

Journal of 

Engineering  

and Applied Sciences 

  

2019 

12 
The Effect of Re-Use of Lossy JPEG Compression 

Algorithm on the Quality of Satellite Image 

 

NeuroQuantology 

   
2020 

13 A Study of the climate change impacts on Al Shuwaija 

marsh – Wasit Province using Satellite Remote Sensing  

AIP Conference 

Proceedings  
2020 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا

✓      

✓     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2006 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2008 عميد كلية الرتبية)ابن اهليثم( كتاب شكر 2

 2016 الوزراءرئيس  كتاب شكر 3



 

 

 

 

 

 

 

 2016 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2016 عميد كلية الرتبية)ابن اهليثم( كتاب شكر 5

 2017 عميد كلية الرتبية)ابن اهليثم( كتاب شكر 

 2018 عميد كلية الرتبية)ابن اهليثم( كتاب شكر 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 ليزر صيانة منظومات اختصاص  /كتاب العلوم الصناعية  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

✓              

✓              

✓  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على   
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