
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 
           الخفاجي رضا د.رغد صبحي عباس  م.ا:  ـم  ـــــــــاالســ

  1972: تاريخ الميـالد 

   متزوجة الحالة الزوجية :

      / دد األوالد  :ــعـــ

   مسلمة :   الديـــــــــــانة 

          فيزياء / مواد:     صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه  ــــــالوظيف

        استاذ مساعدالدرجة العلمية :

               كلية التربية /ابن الهيثم :   عنوان العمل

           العمل   : هاتف

 07806214012:        الهاتف النقال 

 raghadsubhiabbas@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 تاريخال ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1/7/1996 الرتبية / ابن اهليثم بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 24/4/2002 الرتبية / ابن اهليثم بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 20/5/2010 الرتبية / ابن اهليثم بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

 ولحد االن  1996/ 10/ 19 دادبغ                 الرتبية / ابن اهليثم 1

2    

3                     

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 1999/ 10/ 1-1996/ 10/ 19 بغداد م.فيزيائي  1

 10/2005/ 1-4/2002/ 24 بغداد مدرس مساعد  2

 2013/ 3 /-5/2010/ 20 بغداد مدرس   3

 ولحد االن  4/2015/ 28 بغداد استاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1997- 1996 خمترب البصريات الفيزياء 1

 1999- 1997 خمترب االلكرتونيات الفيزياء 2

 2003- 2002 منهاج حبث ءالفيزيا 3

 2004- 2003 ميكانيك حتليلي الفيزياء 4

 2014 - 2010 اساسيات النظرية الكهرومغناطيسية الفيزياء 5

 وحلد االن 2014   الصوت واحلركة املوجية الفيزياء 6

7    

8    

9   

 

 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Study the optical and electrical 

properties of PMMA/oxide metal 

composites 

 2016-2014 الفيزياء

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 ة نوع املشارك هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

قسم -كلية العلوم-مؤمتر جامعة بغداد   2010 املواد والتطبيقات الصناعية 1

 الفيزياء

 حضور

 حضور اجلامعة التكنولوجية 2012 مؤمتر النلنوتكنولوجي  2

3    Local Bentonite addition 

effect on the properties of 

porcelain body                                

prepared from Iraqi raw 

materials                 

 

 مشارك ماليزيامؤمتر  2012

4 The effect of oxygen on the 
transition temperature of 

 δ 8+O3Cu2CayBay-2Sr0.25Pb0.75Hg
superconductors 

 مشارك ماليزيامؤمتر  2014

5 The Study of the properties of 

 8+δO3)xAg1−x(Cu2Ca2Ba0.4Tl0.6Hg

compound 

 مشارك ايرانمؤمتر  2016

7      

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2011-2010 املرحلة الثانية  جلنة امتحانية

 2013-2012جلنة امتحانية املرحلة االوىل 

 2015ورشة عمل يف جامعة بغداد 

 2011جلنة استالل عدد )اثنان(

 2012جلنة استالل عدد )اثنان( 

 2013جلنة استالل عدد )اثنان( 

 2014جلنة استالل عدد )اثنان(

 2015جلنة استالل عدد )اثنان(

 2016جلنة استالل عدد )ثالثة(

 

 

  2013-2012جلنة غيابات املرحلة الرابعة 

  2016-2015جلنة مشرتيات 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمالبحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Evaluating the cumulative Line spread function for 

ZnSe Infrared material in the Optical design 

 2005 بغداد/تربية /ابن اهليثم

2 The study of dielectric and microstructure properties for 

Iraqi Kaolin under the effects of Binder and Calcinations        2012 كلية العلوم-جامعة بغداد 

3 Mechanical and Electrical Behavior of Polymer Matrix 

Composite and their Hybrids Reinforced with (Carbon 

Black –Boron ) Particles   

 

 

 2013 كلية العلوم–جامعة النهرين 

4 Study the Optical Properties of UV-Grade 

Synthetic Fused Silica material 
 

 2013 كلية العلوم-اجلامعة املستنصرية

5 The Effect of Doping by Sr on the Structural, Mechanical 

and Electrical Characterization  of La1Ba1-

xSrxCa2Cu4O15+ 

 2013 اهليثم كلية الرتبية ابن-جامعة بغداد

6 A Studying of Some Physical and Mechanical Properties  

for Hybrid Particular Composites Polyester 
 IREPHY- 2014 ايطاليا

7 
The effect of oxygen on the transition temperature 

of Hg0.75Pb0.25Sr2-yBayCa2Cu3O8+ δ superconductors 

 

 2014 ماليزيا

8 Spectrophotometric Analysis UV-VIS Irradiated 

Ternary Hybrid PMMA Composite 
 IREPHY- 2015 ايطاليا

9 Structural, Electrical and Dielectric Properties of  Ternary 

Hybrid PMMA Composite 

 

 2016 كلية العلوم-جامعة النهرين

10 The Study of the properties of 

Hg0.6Tl0.4Ba2Ca2(Cu1−xAgx)3O8+δ compound 
 2016 ايران

 
    

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  



 

 

 

 

 

 

 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2002 تربية ابن اهليثم كتاب شكر 1

 2005 جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2011 تربية ابن اهليثم   كتاب شكر 3

 2013 جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2014 جامعة بغداد كتاب شكر 5

 2015 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 6

 2015 تربية ابن اهليثم   كتاب شكر 7

     

 .أو املرتمجة ؤلفةالكتب امل: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             االنكليزية ✓

✓              

✓  

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


	التـخـصــص    : فيزياء / مواد
	الوظيفــــــه     :  استاذ جامعي
	الدرجة العلمية :استاذ مساعد
	الهاتف النقال  :      07806214012
	Word Bookmarks
	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK66
	OLE_LINK67
	OLE_LINK10
	OLE_LINK9
	OLE_LINK32
	OLE_LINK33
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK58
	OLE_LINK59
	OLE_LINK111
	OLE_LINK112
	OLE_LINK165
	OLE_LINK166
	OLE_LINK65
	OLE_LINK64




