
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 

 

 

 

 

           سعدون  عباس كريم   د.:   ـم  ـــــــــاالســ

  1966 : تاريخ الميـالد 

  الحالة الزوجية :

    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة 

        فيزياء:       صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه  ــــــالوظيف

 اذ مساعد          است      الدرجة العلمية :

           ابن الهيثم– للعلوم الصرفة  كلية التربية-جامعة بغداد:       عنوان العمل

 العمل   :       هاتف

 :          الهاتف النقال 

   كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1989 ة ابن اهليثمالرتبي بغداد

 1994 كلية العلومالجامعة المستنصرية / بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2004 كلية العلومالجامعة المستنصرية / بغداد

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

  – ابن اهليثم للعلوم الصرفة كلية الرتبية 1

 قسم الفيزياء

 وقت احلالياىل ال-1989 بغداد

2    

3    

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2006 نووية  + خمتربحتليليميكانيك  الفيزياء 1

 2007 فيزياء عام الرياضيات 2

 2013-2008 ميكانيك  الفيزياء 3

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 1994-1989 جامعة بغداد   معاون فيزياوي  1

 2004-1994 جامعة بغداد  مدرس مساعد 2

 2013-2005 امعة بغداد ج مدرس  3

 الوقت الحالي  -2013 جامعة بغداد  استاذ مساعد          



 

 

 

 

 

 

 

 2016-2013 دراسات عليا+ الكهربائية الفيزياء 4

 2018-2017 دراسات عليا +  الكهرو مغناطسية قسم الفيزياء 5

 

 
 2020-2018 + دراسات علياثرموداينمك قسم الفيزياء 6

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 
Preparation and study the effect of cerium 

ions on the lead zirconatetitante (pzt) 

properties 

 2019 الفيزياء 

2 
Applied study of structural,Mechanical,and 

Electrical properties of PET/BaTiO3 

Composite . 

 2020 الفيزياء

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  ادهامكان أنعق السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

العلمي الواحد و   مؤتمر ال 1

 العشرون  

الجامعة المستنصرية  2015

 /  بيةالتر/

 بحث 

كلية التربية للعلوم  مؤتمر  2

 الصرفة

 بحث  جامعة كربالء  2015

 بحث  جامعة بابل  2015 بحوث البيئة /قسم  مؤتمر  3

 بحث  معة بابل جا 2016 بحوث البيئة /قسم  مؤتمر  4

 بحث  جامعة بغداد 2016 كلية العلوم للبنات  مؤتمر  5

 بحث  جامعة كربالء  2017 كلية العلوم كربالء  مؤتمر  6

 بحث  جامعة بابل  2017 الوطني للعلوم واالداب مؤتمر ال 7

المؤتمر العلمي الدولي االول  8

 لكلية التربية للعلوم الصرفة 

 بحث  جامعة كربالء  2017

تمر التنسيقي الوطني الثاني المؤ 8

للسالمة و االمن الكيميائي 

والبايولوجي واالشعاعي  

 والنووي 

 بحث  جامعة بابل  2017



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولي الثاني للعلوم  9

 واالداب / جامعة بابل  
 

 بحث  جامعة بابل  2018

كلية  –المؤتمر الدولي االول  10

 التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم

2017 

 

 

 

 بحث  بغدادجامعة 

المؤتمر الدولي االول لجمعية   11

 الخوارزمي

 

 البصرة 2018
 بحث

 TMREES  مؤتمر اليونان 12

Conference 
 بحث اليونان  2019

 TMREESمؤتمر لبنان  13

Conference 

 بحث لبنان  2017

 
دورة تدريبية تشغيل مطيافية   14

 (   inspector 1000اشعة كاما )

2017 

 

 متدرب  جامعة بغداد

 متدرب  جامعة بغداد Edmodo    2017دورة تدريبية تطبيق   15

دورة المختبر الخدمي واهم   16

 القواعد السالمة 

 متدرب  جامعة بغداد 2019

دورة /النوافذ الكية باستعمال   17

 البلوات السائلة 

 متدرب  جامعة بغداد 2019

ندوة/التنمر االلكتروني   18

 والمخدرات الرقمية 

 متدرب  دادجامعة بغ 2019

دورة / العمل والتسجيل في   19

 البوابة البحثية 

 متدرب  جامعة بغداد 2019

دورة أاستخدام البرامج الدارة  20

 المصادر 

 متدرب  جامعة بغداد 2019

ورشة عمل تطبيقات جوجل   21

 والمنصات التعليمية  

 متدرب  جامعة بغداد 2019

المؤتمر الدولي الثاني / كلية  22

 لوم الصرفة ابن الهيثم التربية للع 

 ببحث المشاركة  جامعة بغداد  2021

المؤتمر الدولي لنقابة االكاديميين  23

 العراقين فرع كربالء  

 المشاركة ببحث  نقابة االكادييمين    2020

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

استالل رسالة ماجستير  لجنة 

 ( 11عدد)
2005-2019 

علمي/ االول    تقويم  الدولي  العلمي  المؤتمر 

 الجامعة  كربالء, كلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 1عدد

االمتحان الشامل طلبة لجنة 

 الدكتوراه
2014-2019 

الجامعة المنستنصرية /5تقويم علمي لبحوث عدد 

 قسم الفيزياء                كلية العلوم //

رحلة  االمتحانية لطلبة الملجنة 

 االولى 
2014-2015 

اطاريح ورسائل / جامعة الكوفة /علميتقويم 

 5عدد  الجامعة المستنصرية و

لجنة مناقشة رسالة ماجستير  

 (15ودكتوراه عدد) 
2019 

جامعة   /  2ترقيات علمية عدد  بحوث تقويم 

 / جامعة بغداد  الجامعة المستنصريةالكوفة و

لجنة السالمة واالمن في قسم 

 الفيزياء
2017-2018 

الجامعة  / 4جلان مناقشة ماجستري و دكتوراه عدد

 / جامعة بغداد  المستنصرية

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 The Effect of Silica Sio2 on the Dielectric and 

Physical Properties of Mn–Ni Ferrite 

Ibn AL-Haitham 

Journal For Pure and 

Applied Science 

2012 

2 Using Gamma Ray Transmission for 

Determination of Porosity in Doped Alumina 

Samples 

Ibn AL-Haitham 

Journal For Pure and 

Applied Science 

2012 

3 Preparation And Study Of Some Electrical 

Properties Of Mn-Ni Fe2O4 

Ibn AL-Haitham 

Journal For Pure and 

Applied Science 

2013 

4 Gamma Ray Attenuation Coefficients for 

Lead Oxide and Iron Oxide Reinforced In 

Silicate Glasses as Radiation Shielding 

Windows 

Ibn AL-Haitham 

Journal For Pure and 

Applied Science 

2014 

5 Theoretical Analysis of the Charge 

Transport Processes at Semiconductor / 

Liquid System 

Journal of Chemical , 

Biiological and 

Physical Science 

2015 

6 Study the Physical and Dielectric Properties 

of Ferrite–Sic Composite 

Diyala Journal For 

Pure Science 

2014 

7 Studying the Effect of Zirconia on Some 

Physical Properties of Porcelain 

Ibn AL-Haitham 

Journal For Pure and 

Applied Science 

2016 

http://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/282
http://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/282
http://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/282
http://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/282
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=111996
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=111996
http://copew.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/11
http://copew.uobaghdad.edu.iq/jih/index.php/j/article/view/11


 

 

 

 

 

 

 

8 Study and Invistagation of Electric 

Properties of Dye Sensitized Solar Cell 

Mesopotamia 

Environmental 

Journal, 93-105 

2016 

9 Theoretical Study of Electronic Transfer 

rate constant At Solar Cell 

Mesopo. Environ. j 2017 

10 Theory of Charge Current Transition at 

Interface of TCNQ, Molecules with GaAs 

and InAs Semiconductor at Rang (260nm-

340nm) 

The Fourth Scientific 

Conference (1st 

National),Kerbala 

University, college of 

Education 

2017 

11 Determination of radioactive concentrations 

in Carpio fish Samples In Baghdad Province 

The Fifth Scientific 

Conference of the 

College of Science 

University of Kerbala 

2017 

12 Theoretical study of electronic transfer 

current rate at dye-sensitized solar cells 

 

American Institute of 

Physics AIP 

Conference 

Proceedings 1968 

030055 (2018); 

10.1063/1.5039242 

 

2018 

13 Theoretical Discussion of Electron Transport 

Rate Constant 

at TCNQ / Ge and TiO2 System 

Journal of Physics 

Conf. Series 1003 

(2018) 012122 

 

2018 

14 Estimation of Radioactive Concentrations of 

Sediment Samples in Baghdad Province 

Mesopo. Environ. j., 

Special IssueE 87-96   ,

2018 

 

2018 

15 Theoretical discussion of electron transport 

rate constant at TCNQ/Ge and TiO2 system 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2018 

16 Prepared and measuring the structural and 

dielectric properties of PbTiO3 and PdZrO3 

 مجلة

AIP Conference 

Proceedings 

 

2019 

17 Synthesis and characterization of Li-ferrite 

doped Cd ferrite 

 

Test engineering and 

management 

 

2020 

18 Superconducting Compound 

Hg0.8Sb0.2Ba2Ca2Cu3O8+δ compared with 

Hg0.8Sb0.2Ba2Ca1Cu2O6+δ to evaluate 

transition temperature 

NeuroQuantology 2020 

19 Study of the effect of 𝑪eO𝟐 on the structural 

properties of 

Cadmium ferrite 

 

  Energy procdiaمجلة

 

2020 

20 Study of photoemission and electronic 

properties of dye-sensitizedsolar cells 

 Energy Reports 2020مجلة

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1003/1/012122/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1003/1/012122/meta
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5116983
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5116983
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719308728
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719308728


 

 

 

 

 

 

 

✓    

 

 

  

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم  ( 14التربية )عدد  كتاب شكر عميد كلية 1

 بن الهيثمالصرفة ا

2005- 2019 

 
 2015 كلية العلوم   -جامعة كربالء شهادة تقديرية 2

كلية التربية للعلوم   -جامعة كربالء شهادة تقديرية 3

 الصرفة

2015 

 2016 مركز بحوث البيئة –جامعة بابل  شهادة تقديرية 4

5 
 كتاب شكر/   رئيس جامعة بغداد

 2019 جامعة بغداد 

6 
 بابل مركز بحوث البيئة  جامعة شهادة تقديرية

2016 

 2016 جامعة بغداد /كلية العلوم  شهادة تقديرية 7

 2017 كلية العلوم   -جامعة كربالء شهادة تقديرية 8

كلية التربية للعلوم   -جامعة كربالء شهادة تقديرية 9

 الصرفة
2017 

 2017 كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  شهادة تقديرية 10

 2018 كلية العلوم   -جامعة كربالء ة تقديريةشهاد 11

 `TMREESمؤتمر لبنان  شهادة تقديرية 12

Conference 

2018 

 `TMREES  اليونانمؤتمر  شهادة تقديرية 13

Conference 

2019 

كتب شكر من جامعة الكوفة و   14

 الجامعةالمستنصرية
 7عدد 

2015-2020 

15 
 4عدد  كتاب شكر من رئاسة الجامعة

2015-2021 

16 
 نقابة االكاديمين/فرع كربالء   شهادة تقديرية 

2020 

17 
 شهادة تقديرية

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /  

 المؤتمر الدولي  

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             اللغة العربية  ✓

             للغة االنكليزية ا ✓

✓  
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