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 الشهاده الجامعه الكليه التاريخ
 بكلوريوس مستنصريه العلوم 1222

 ماجستير مستنصريه العلوم 1227

عىىان انرسانت 

 بانهغت انعربٍت
 االوحالل انضىئً عهى بعض انخصائص انفٍزٌائٍه نمخراكباث انبىنً كاربىوٍجحأثٍر 

عىىان انرسانت 

 بانهغت االوكهٍزٌت

Photodegradation Effect of Polycarbonate Composites on Some Physical 

properties 

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي

 الوظيفه الجهه الفتره
1221-1227  فني كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم 

1227-1211  مدرس مساعد كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم 
 

mailto:zainab.j.n@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 ثالثا: الدورات

 انمالحظاث األمر اإلداري حارٌخها انذورة

 5/3/2022مه  و انهغت انعربٍت انخأهٍم انخربىيدورة 

 11/3/2022انى 

بخارٌخ   479انعذد 

30/3/2022  

 

 

قررات الدراسيه التي قمت بتدريسها : المرابعا  

 القسم الماده
 الفيزياء مختبر بصريات
 الفيزياء مختبر بصريات
 الفيزياء مختبر اجهزه
 الفيزياء مختبر ذريه

 الفيزياء مختبر نوويه

 الفيزياء  مختبر االلكترونيات

       

: المشاريع البحثيه خامسا   

 اسم البحث محل النشر السنه
 The effect of anthracene on optical مجله كليه التربيه 7102

properties of polycarbonate films 

2018 Journal of Engineering and 

applied sciences 

Study the Effects of ultraviolet 

radiation on the optical properties 

of pure PC and anthracene doping 

PC Films 

2020 Baghdad science journal Effects of anthracene doping ratio 

and uv irradiation time on photo-

fries rearrangement of 

polycarbomate 

2021 Key Engineering Materials Heat Treatment at Different 

Temperatures and its Effect on the 

Optical Properties of Pure PMMA 

and PMMA-Coumarin 

 

2022 Materials Science Forum The Effect of Gamma Radiation 

on the Manufactured 

HgBa2Ca2Cu2.4Ag0.6O8+δ 

Compound 



 

1211 AIP Conference Proceedings Study the effective addition of 

coumarin dye on the optical 

properties of Poly (Methyl Meth 

Acrylate) 

 
 

 

 

 خامسا: كتب الشكر

 ت اجلهة املاحنة السنة

 1 كليه التربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثم 0202

 0 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي 0202
 3 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي 0202

والبحث العلميوزاره التعليم العالي  0201  4 

 5 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي 0201
 

 سادسا : اللجان

 ت اسم اللجنه
 1 لجنه غيابات

 0 لجنه جرد معلومات الخاصه بالبحوث المنجزه
 3 لجنه ترميز االجهزه والموادالمختبريه للدراسات العليا

االوليهللدراسات لجنه تدقيق السجالت و االدامه لمختبرات   4 
 5 لجنه صيانه االجهزه المختبريه

  6 لجنه تدقيقيه ) ماسترشيت(

 

 سابعا: المشاركه في دورات و ورش عمل

 ت  النشاط
FTIR  دورة حذرٌبٍت(  حقىٍه)  1 

 0 ورشت عمم )حقىٍه انمىطق انضبابً(
 3 (UV-Visible spectroscopyورشت عمم )دراست انخصائص انبصرٌه باسخخذاو  



 
 


