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 التدرج الوظیفي .: ثانیاً  

 التاریخ  ة ـــالكلی الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس 
 

 1991/ 8/ 15 كلیة التربیة  الجامعة المستنصریة 

 1998/ 1/ 25 ومكلیة العل  - كلیة الدراسات العلیا الجامعة االردنیة  الماجستیر 

 الدكتوراه
 

 2014/ 2/ 12 كلیة التربیة  الجامعة المستنصریة 

    أخرى

mailto:ridha.h.r@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي .

 

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة  ت

 الى       1995-1994 الجامعة االردنیة/كلیة العلوم/قسم الفیزیاء  مدرس  مساعد  1
1997-1998 

 ا لیبی /اكتوبر / كلیة المعلمین بمصراتة  7جامعة  مدرس مساعد 2
 
 

 الى       1997-1998
2004-2005 

ابن  كلیة التربیة للعلوم الصرفةد /جامعة بغدا مدرس  مساعد  3
  الفیزیاء قسم الھیثم/

الى      12/2005/ 26
12 /2 /2014 

جامعة بغداد /كلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن  مدرس  4
 الھیثم/ قسم الفیزیاء 

 لغایة االن     2014/ 2/ 12من 

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

1 
 الى     1995-1994 االردن  -الجامعة االردنیة  كلیة العلوم 

 1997-1998 

2 
 الى    1998-1997 لیبیا -اكتوبر / مصراتة /  7جامعة  كلیة المعلمین بمصراتة 

 2004-2005 
 –للعلوم الصرفة  كلیة التربیة 3

 لغایة االن      12/2005/ 26 جامعة بغداد  ابن الھیثم



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998-1997الى  195-1994 مختبرات السنة االولى  الفیزیاء  1

 1999 - 1998الى    1998 -1997 الفیزیاء العامة  الفیزیاء  2

   1999 – 1998الى    1998 -1997 الكھربائیة   الفیزیاء  3

   1999 – 1998الى    1998 -1997 فیزیاء ( حرارة وصوت وضوء)  الفیزیاء  4

 2002-2001الى  2000-1999 میكانیك وخواص مواد  الفیزیاء  5

 2002-2001الى  2000-1999 كھربائیة ومغناطیسیة  الفیزیاء  6

 2005-2004الى     2003-2002 البصریات الطبیعیة  الفیزیاء  7

 2005-2004الى     2003-2002 ة الصلبةالحال فیزیاء الفیزیاء  8

 2008  - 2007الى  2006-2005 مختبر الكترونكس - الكترونكس الفیزیاء  9

   2008 –  2007الى  2006-2005 مختبر الكترونكس  -الكترونكس  الفیزیاء  10

 2010-2008 1سنة  عملي / حاسوب - الكترونكس فیزیاء ال 11

 2013 -2011   مختبر الكترونكس الفیزیاء  

 2015-2014 2سنة  عملي / حاسوب - الكترونكس الفیزیاء  12

 2016-2015 مختبر كھربائیة   – الكترونكس الفیزیاء  13

 2017-2016 مختبر كھربائیة  -فیزیاء الحالة الصلبة  الفیزیاء  14



 
 
 
 
 
 
 

 –فیزیاء الحالة الصلبة  یزیاء الف 15
المختبر   / التعلیمیة مختبر الروبوتات

 الخدمي 

2017-2018 

 

 التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 ( بحث / بوستر حضور) 

ل لتقانة النانو والمؤتمر اال 1
 وتطبیقاتھا في  

 بحث كلیةالعلوم  / ة بغدادجامع 2009

لیة  جامعة بابل / ك 2012 المؤتمر الوطني للفیزیاء  2
 التربیة 

 بحث

المؤتمر العلمي العشرون   3
 لكلیة التربیة التربیة  

 بحث الجامعة المستنصریة  2013

المؤتمر العلمي الحادي  4
 والعشرون لكلیة التربیة 

 بحث الجامعة المستنصریة  2015

عنوان (المجالت حلقة نقاشیة ب 5
 العالمیة وثقافة النشر فیھا)  

جامعة بغداد / كلیة   2016
 ندسة الخوارزمي الھ

سبل االرتقاء بالمجالت القاء محاضرة (
العلمیة العراقیة للدخول للتصنیفات  

 ) العالمیة الرصینة
 

  :العلمیة الموسومة الندوة 6
 للمجالت  التأثیر عامل

جامعة بغداد / كلیة   2016
  -للعلوم الصرفةالتربیة 

 ابن الھیثم

 القاء محاضرة

مؤتمر ابن الھیثم العلمي   7
 االول 

 حضور  جامعة بغداد  2017

ندوة (االثر المترتب على  8
كشف االستالل في البحث)  

 العلمي)

جامعة بغداد / مركز   2017
 التطویروالتعلیم المستمر 

البحث الموسوم(االستعمال الصحیح 
من رصانة   لبرنامج كشف االنتحال یزید 

 البحث العلمي في الجامعات العراقیة)  
  :ةالموسوم  العلمیة الندوة 9

 واالقتباس االنتحال كشف
 النصي

جامعة بغداد / كلیة   2017
  -التربیة للعلوم الصرفة

 ابن 

 القاء محاضرة

10 International 
Conference on 
Technologies and 

  
  

  
 

  

 المشاركة ببحث  لبنان / بیروت  2017



 
 
 
 
 
 
 
الندوة العلمیة المقامة بمركز  11

 التعلیم المستمر  
مركز التعلیم المستمر  /   2018

 لمستنصریة الجامعة ا
االستالل االلكتروني  القاء محاضرة (

 وكیفیة تطبیق تعلیمات الوزارة)

12 Technologies And 
Materials For Renewable 
Nergy, Environment And 
Sustainability: 
TMREES19, 10–12 April 
2019, Beirut Lebanon 
 

 المشاركة ببحث  لبنان / بیروت  2019

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمیة  

 خارج الكلیة داخل الكلیة

االشتراك فـي مجموعـة النبـائط االلكترونیـة 
 النانویة

القـــاء محاضـــرات فـــي مركـــز التطـــویروالتعلیم 
 معة بغداد المستمر/ جا

القــاء محاضــرات فــي مركــز التعلــیم المســتمر  /  ة والموادالصلباالشتراك في مجموعة 
 الجامعة المستنصریة

عضو المكتب االستشاري فـي كلیـة التربیـة 
 2016-2015 للعلوم الصرفة ابن الھیثم

ــة  ــس لكتابـ ــامج التكـ ــي دورة (برنـ ــتراك فـ االشـ
ــبة  البحــــوث) واالطــــاریح فــــي مركــــز الحاســ

 عة بغدادااللكترونیة / جام

ــتال ــة اسـ ــة لجنـ ــاریح طلبـ ــائل واطـ ل الرسـ
 2020-2015الدراسات العلیا 

االشتراك في دورة (خدمة تحدید نسـبة االسـتالل 
للبحــوث واالطــاریح والرســائل باســتعمال خدمــة 

Turnitin ( بغــــداد / كلیــــة الھندســــة  امعــــة
 الخوارزمي/ وحدة التعلیم المستمر

-2017لجنة االسـتالل االلكترونـي للبحـوث 
2018 

دورة ( تحقیــق متطلبــات عامــل  االشــتراك فــي
التــاثیر للمجــالت العلمــي) جامعــة بغــداد / مركــز 

 التطویروالتعلیم المستمر

( األھیــل التربــوي ) جامعــة االشــتراك فــي دورة  2016-2015 لجنة تحدیث مناھج الفیزیاء
 بغداد / مركز التطویروالتعلیم المستمر

ابــن  مــؤتمرلجنــة التــدقیق اللغــوي لبحــوث 
 علمي االولالھیثم ال

االشتراك في دورة ( اللغة العربیة ) جامعة بغداد 
 مركز التطویروالتعلیم المستمر /

لجنة تنضید بحوث مؤتمر ابن الھیثم العلمي 
 االول

 

ــة اعتما ــة الضــمان والجــودةلجن -2014 دی
2015 

 



 
 
 
 
 
 
 

  2016 -2015لجنة المقاصة العلمیة 

یر لنشـــر دمـــنح كتـــب الشـــكر والتـقــ  لجنـــة
 المجالت العالمیةالبحوث في 

 

  لجنة معالجة مشاكل طلبة الدراسات االولیة

استعمال (دورة  االشتراك بصفة محاضر في
 ) TurnItinاالسـتالل االلكترونـي برنامج 

بالتعاون مع وحـدة التعلـیم یاء في قسم الفیز
 المستمر

 

(برنـامج دورة  االشتراك بصفة محاضر فـي
 Multisimااللكترونیــة  محاكــاة الــدوائر

بالتعـاون مـع وحـدة في قسـم الفیزیـاء  )14
 التعلیم المستمر

 

ــي  ــم دورة االشــتراك بصــفة محاضــر ف (نظ
ــة  ــات الجغرافیـ ــم  ) GISالمعلومـ ــي قسـ فـ

 ة التعلیم المستمر بالتعاون مع وحدالفیزیاء 

 

  لحنة نشر الرسائل واالطاریح الجامعیة

یـة مثـل  لاالشتراك في عـدة دورات داخـل الك
ــل دورة (اھمـیــ  ــة  H-Indexة معامـ وكیفیـ

حســابھ ودورتــان للســبورة الذكیــة وغیرھــا 
 من الدورات.....

 

اضافة الى العشرات من اللجان مثـل اللجـان 
ان اسـتالم االمتحانیة  واللجان التحقیقة ولج

وشـــراء البـــرامج والمعـــدات ولجـــان جـــرد 
 ومتابعة بحوث الطلبة.........

 

  االشتراك في لجان مناقشة طلبة الماجستیر

الـدورات االشتراك في العدید مـن النـدوات و
في قسم الفیزیـاء/  أقیمتوورش العمل التي 

 ابن الھیثم. -كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 



 
 
 
 
 
 
 

تحـــان التنافســـي االشـــتراك فـــي لجنـــة االم
 االلكتروني في قسم الفیزیاء

 

 نظـام المقـررات  تطبیـقاالشتراك فـي لجنـة 
 في قسم الفیزیاء

 

تطبیــق نظــام ل الخبــراء االشــتراك فــي لجنــة
المقررات في كلیـة التربیـة للعلـوم الصـرفة 

 في قسم الفیزیاء ابن الھیثم

 

لتخـرج. االشتراك في لجـان متابعـة بحـوث ا
اكل طلبـــة الدراســـات ان معالجـــة مـشــ ولـجــ 

ــة ــة اإلســعافاتولجــان  األولی ولجــان  األولی
الـــى العدیـــد مـــن اللجـــان  إضـــافة اإلطفـــاء
 االخرى

 

 
 

التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر  ت البحثیة فى مجالاثامنا: المشروع 

 .التعلیم 

النشر محل أسم البحث ت  السنة 

1 Resonance Tunneling Through 
GaN/AlGaN Superlattice System 
 

Iraqi Journal of Physics, Vol. 7, No. 8, 
(2009)  PP. 63-68 
 

2009 

2 The dependence of resonant 
tunneling transmission coefficient 
on well width and barriers number 
of GaN/Al0.3Ga0.7N 
nanostructured system 

Iraqi Journal of Physics, Vol. 11, No. 
21, (2013) PP. 108-115 

2013  

3 Effect of Barrier Width and 
Aluminum Mole Fraction on 
Resonant Tunneling Transmission 
Coefficient in GaN/AlxGa1-xN 
Superlattice 

Journal of the College of Education-Al-
Mustansirya University, Special Issue 
for Twenty Scientific Conference, Vol. 
4, No. 8, (2013)  PP. 718-729 

2013 



 
 
 
 
 
 
 

4 Surface States in Multibarrier 
Semiconductor Heterostructure 

Journal of the College of Education-Al-
Mustansirya University, Special Issue 
for Twenty one Scientific Conference, 
Vol. 1, (2015)  PP. 246-252 

2015 

5 Preparation and Physical 
Properties of Doped CdBa2-x 
SrxCa2Cu3O8+δCompound 

 Elsevier- Energy Procedia 119 (2017) 
466–472 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.052  

2017 

6 Electrical characteristics of 
nickel/epoxy - Unsaturated 

polyester blend nanocomposites 
 

AIP Conference Proceedings 2123, 
020062 
(2019); https://doi.org/10.1063/1.5116989 

2019 

 

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة  كتاب الشكر أو ت
 أو شھادة التقدیر

 السنة الجھة المانحة

 2020, 2014 وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ) 4-كتاب شكر (عدد  1
 20202008 , رئیس جامعة بغداد 4  شكر وتقدیر 2

 
 2013 التربیة / الجامعة المستنصریة عمید كلیة تقدیریةشھادة  3
 2015 عمید كلیة التربیة / الجامعة المستنصریة شھادة تقدیریة 4
ابن  –عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة  شكر وتقدیر  5

 الھیثم / جامعة بغداد
2016 

معة جا -عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة شھادة تقدیریة 6
 بابل

2016 

 الھندسة الخوارزمي/ عمید كلیة  ة تقدیریةشھاد 7
 جامعة بغداد

2016 

 2017 رئیس جامعة بغداد شكر وتقدیر 8
ابن  –عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة  شكر وتقدیر  9

 الھیثم / جامعة بغداد
2017 

ابن  –عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة  شكر وتقدیر  10
    

2018 
ابن  –عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة  ر وتقدیر شك 11

    
2018 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.052
https://doi.org/10.1063/1.5116989


 
 
 
 
 
 
 

ابن  –عمید كلیة التربیة للعلوم لصرفة  ر وتقدیر شك 12
 الھیثم / جامعة بغداد

2020 
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