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 سلمان البیاتي االسم: عماد هادي خلیل

 ١٣/٣/١٩٧١تاریخ المیالد: 

 الحالة الزوجیة: متزوج

 ٣عدد االوالد:

 الجنسیة: عراقي

 القومیة: تركماني

 الدیانة: مسلم

 : فیزیاءالعام التخصص

 كهروبصریات-فیزیاءالتخصص الدقیق: 

 الوظیفة: تدریسي

 دكتور-مدرسالدرجة العلمیة: 

 قسم الفیزیاء ابن الهیثم/-كلیة التربیة للعلوم الصرفة عنوان العمل: جامعة بغداد/

 imad_hadi@yahoo.com: اإللكترونيالبرید 
imad.h.kh@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

 المؤهالت العلمیةأوًال: 

) وبتسلسل األول ٨٦,٤٨بكالوریوس علوم في الفیزیاء / جامعة بغداد / وبتقدیر جید جدًا ( - ١٩٩٣ •
 على قسم الفیزیاء والكلیة.

 ).٨٣,٦٢الفیزیاء / جامعة آل البیت/ االردن، وبتقدیر جید جدًا (ماجستیر علوم في  -٢٠٠٠ •

 ).٨٧,٥دكتوراه فلسفة في الفیزیاء/ الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة، وبتقدیر جید جدًا ( -٢٠١٣ •
 

 ثانیًا: التدرج الوظیفي:
 . ٢٠٠١-١٩٩٣للفترة  قسم الفیزیاء ابن الهیثم/-للعلوم الصرفة معاون فیزیاوي/ كلیة التربیة •
 .٢٠١٣-٢٠٠٦ابن الهیثم/ قسم الفیزیاء للفترة -مدرس مساعد/ كلیة التربیة للعلوم الصرفة •
 ولغایة اآلن. ٢٠١٣ابن الهیثم/ قسم الفیزیاء منذ -مدرس / كلیة التربیة للعلوم الصرفة •
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 :كمحاضر ثالثًا: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك بها
 .٢٠٠٩آذار  ٢٦-٢٤لكلیة العلوم/ جامعة بغداد، للمدة المؤتمر العلمي الثالث  •
 .٢٠١٢تشرین اول  ٨-٧المؤتمر الوطني للفیزیاء/ جامعة بابل للفترة  •
 .٢٠١٣المؤتمر العلمي العشرون/ كلیة التربیة الجامعة المستنصریة،  •
 .٢٠١٩للعلوم الصرفة/ المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة كربالء/ كلیة التربیة  •
 

 الدورات التدریبیة:، الحلقات النقاشیة، و رابعًا: الندوات 

 .٢٠١٧ندوة البرامج المستعملة في كتابة البحوث العلمیة/ محاضر،  •
 .٢٠١٧آلیات االستالل في الترقیات العلمیة/ محاضر، ندوة  •
 .٢٠١٧ندوة كشف االنتحال واالقتباس النصي/ محاضر،  •
 .٢٠١٨التعریف ببرنامج الالتكس/ محاضر، حلقة نقاشیة/  •
 .٢٠١٨/ محاضر، GISدورة تدریبیة/ نظم المعلومات الجغرافیة  •
 .٢٠١٨/ محاضر، TurnItin اإللكترونيدورة تدریبیة/ استعمال برنامج االستالل  •
 .٢٠١٨/ محاضر، Multisim14 اإللكترونیةدورة تدریبیة/ برنامج محاكاة الدوائر  •
 .٢٠١٩في الجامعات العراقیة ومعوقاته/ محاضر،  اإللكترونيحلقة نقاشیة/ مزایا التعلیم  •
 .٢٠١٩التعلیمیة/ محاضر،  Edmodoبواسطة منصة  اإللكترونيالتعلیم  إدارةدورة تدریبیة/  •
وبرنامج  Wordبواسطة محرر النصوص  اإللكترونیةالمصادر  إدارةدورة تدریبیة/  •

Mendeley ،٢٠١٩/ محاضر. 
 .٢٠١٩دورة تدریبیة/ النوافذ الذكیة باستعمال البلورات السائلة/ محاضر،  •
 .٢٠١٩دورة تدریبیة/ الطالء الطارد للماء وتطبیقاته/ محاضر،  •
 

 البحوث المنشورةرابعًا: 
Monte Carlo Study Of The (H+-O+) Collision Frequency In The Polar Wind, Proceeding of 
3rd scientific conference of the College of Science, University of Baghdad 24 to 26 March 
2009, pp. 2306-2312, 2009. 

Preparation and Detection Parameters of (n-CdS/p-Ge) Thin-Film Heterojunction by 
Thermal Vacuum Evaporation, Proceeding of 3rd scientific conference of the College of 
Science, University of Baghdad 24 to 26 March 2009, pp. 2060-2065, 2009. 

Modelling of Electron Trajectory Inside SEM Chamber Concerning Mirror Effect 
Phenomenon, Iraqi Journal of physics, 2013. 

Electron Beam Trajectory in Sense of Mirror Effects Induced From a Polyester Sample in 
Scanning Electron Microscope, Journal of the College of Education-Al-Mustansirya 
University, special  issue,  pp. 832-840, 2013. 

The Beam Current Consideration in SEM Accordance to Mirror Effect Phenomenon, 
International Letters of Chemistry, physics and Astronomy, Vol. 10, No. 1, pp. 70-75, 2013. 



Computational investigation of electron path inside SEM chamber in mirror effect 
phenomenon, Micron, Vol. 51, pp. 13-20, 2013. 

Investigation of Linear Polarization for a Specimen Insulator of Scanning Electron 
Microscope in Sense of Mirror Effect Phenomenon, Ibn Al-Haitham J. for Pure & Appl. 
Sci., Vol. 28 (2), pp. 22-31, 2015. 

Study of Gallium Ion Trajectory inside Focused Ion Beam Chamber in sense of Ion Mirror 
Phenomenon, Journal of the College of Education-Al-Mustansirya University, special  issue. 
pp. 231-239, 2015. 

Characterization of trapped charges distribution in terms of mirror plot curve, 
Ultramicroscopy, Volume 184, Part A, January 2018, Pages 12-16. 

Approximations of Minimum Approach Distance in Electron Mirroring Phenomena, IOP 
Conf. Series: Materials Science and Engineering 571 (2019) 012126, 

 

 خامسًا: المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع او تطویر التعلیم: (ال یوجد)

 سادسًا: عضویة الهیئات العلمیة المحلیة والدولیة: (ال یوجد)

 التقدیر: سابعًا: كتب الشكر، الجوائز وشهادات 

لكلیة التربیة ابن الهیثم للعام  شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة بغداد/ الطالب المتمیز •
 .١٩٩٢-١٩٩١الدراسي 

 .٢٠٠٩، ٩٢شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة بغداد/ دورة اللغة العربیة  •
 .٢٠٠٩شهادة تقدیریة/ كلیة العلوم جامعة بغداد للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث،  •
 .٢٠١٢شهادة تقدیریة/ للمشاركة في المؤتمر الوطني للفیزیاء،  •
 .٢٠١٢للمشاركة في المؤتمر الوطني للفیزیاء،  كلیة التربیة/الجامعة المستنصریة شهادة تقدیریة/ •
 .٢٠١٦، QSشكر وتقدیر/ مساعد رئیس الجامعة/ لحصول الجامعة على مراتب متقدمة ضمن تصنیف  •
 .٢٠١٧، األجهزةشكر وتقدیر/ عمید كلیة التربیة ابن الهیثم/ للجهود المبذولة في ترمیز  •
 .٢٠١٧، ثالثة ندوات إلقامةشكر وتقدیر/ عمید كلیة التربیة ابن الهیثم/  •
 .٢٠١٧شكر وتقدیر/ عمید كلیة التربیة ابن الهیثم/ مناقشة رسالة طالبة ماجستیر،  •
 .٢٠١٨، األولشكر وتقدیر/ عمید كلیة التربیة ابن الهیثم/ لتقویم بحوث مؤتمر ابن الهیثم الدولي  •
 .٢٠١٨، )١( شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة بغداد/ لنشر بحث في مجلة عالمیة •
 .٢٠١٨)، ٢شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة بغداد/ لنشر بحث في مجلة عالمیة ( •
 .٢٠١٩)، ٤عمید كلیة التربیة ابن الهیثم / عدد ( شكر وتقدیر من السید •

 )قید الطبع ١ثامنًا: الكتب المؤلفة  (

  تاسعًا: اللغات التي یجیدها

  اإلنجلیزیةو   ،العربیةالتركمانیة، 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043991/184/part/PA

