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 ثالثاً : التدريس الجامعي .

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

 مستمر باخلدمة -2000 جامعة بغداد كلية التربية / أبن الهيثم 1

2    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
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 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 االولى/ للمرحلة  عملي ميكانيكمختبر  الفيزياء 1

 

2000 - 2003 

  2017 - 2003 مختبر كهربائية عملي / للمرحلة الثانية الفيزياء 2
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 2019-2018 مختبر المواد للدراسات العليا  الفيزياء 7
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 2021-2020 /مرحلة اولىمختبر حاسبات عملي  الفيزياء 10

 2022-2021 مختبر كهربائية عملي /مرحلة اولى الفيزياء 11

  

 :خامساً:  ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 مشارك التكنولوجية جامعة ال 2012 نولوجيكالوطني االول الشامل للنانوتالمؤتمر  1

 لعلوم الكلية  الثالث المؤتمر العلمي 2

 

 مشارك ديالىجامعة  2012

االول لكلية التربية للعلوم  العلمي الدوليالمؤتمر 3

 ابن الهيثم–الصرفة 

 /ابن الهيثم

 حضور جامعة بغداد 2017

 مشارك جامعة كربالء 2019 لكلية التربية للعلوم الصرفة  الثاني الدولي  المؤتمر 4

-TMREES19 الدولي الثاني المؤتمر تمريز 5

GREEC/ Athens- GREEC  

 

 مشارك اثينا 2019

 االول لكلية التربية للعلوم  العلمي الدوليالمؤتمر 6

  ابن الهيثم–الصرفة 

Ibn Al-Haitham International Conference for Pure and 

Applied Sciences (IHICPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 الصرفة

 مشارك جامعة بغداد 2021

 

  . سابعا : األنشطة العلمية االخرى 

 خارج الكلية داخل الكلية

 2000 جلنة ماسرت شيت 

 2004 جلنة غيابات

 2015 النازحنيجلنة جرد امساء 

 وغري املستخدمة يف كليتنا  جلنة اتالف املواد الكيميائية املنتهية الصالحية

 

 وغي 

2018 

 2018 وترميز  (GLP)جلنة اعتماد املختربات التعليمية 

 2018 جلنة السالمة واالمن 

 اللجنة المركزية  لتدقيق ملفات تقييم االداء للتدريسين والموظفين عـضـو في 

 المختبرية و تدقيق السجالت

2018 

 2021  عضوه في لجنة االخالء 

 2019 عضو جلنة امتحانيه 



 

 

 

 

 

 

 

 2020 عضو جلنة امتحانيه 

 2022 عضو جلنة امتحانيه

 2022 عضو في لجنة الغيابات المرحلة االولى

  

 

 

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

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

1 Calculation the Cross Sections 

and Neutron Yield for 
59

Co(p,n)
59

Ni Reaction. 

 جملة دياىل للعلوم الصرفة

 8 / اجمللد

 3 / العدد

 / منشور )حبث مشرتك(

 

 2012نيسان

2 Effect of an nealing temperature 

on Structural and optical 

properties of amorphous 

Selenium thin films.  

  جملة كلية الرتبية االساسية

 20 / اجمللد

 82 / العدد

 

2014 

3 A Theoretical Study of Charge 

Transport y at Au/ZnSe and 

Au/ZnS Interfaces Devices. 

  جملة ابن اهليثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

 27اجمللد / 

  1العدد / 

 

2014 

4 Study effect thickness of structural 

and optical properties for thin 

film(CdO) 

 مجلة كلية التربية /الجامعة المستنصرية 

 3العدد
2014 

 

5 Study the Lattice Distortion and 

Particle size of one phase of MnO 

by using Fourier analysis of x-ray 

diffraction lines  

Advances in physics Theories 

and Applications  

Vol 65 

 

 

2017 

 

6 Development the Fourier analysis 

method of x-ray diffraction to calculate 

variables 

in crystal structure as well as 

calculation of some lattice parameters 

IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering 
2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Superconductor enhancements by 

laser irradiations 

 

TMREES19-GREEC/ Athens- 

GREEC 

 

AIP       Conference  Proceedings 

2019 

 

8 Fabrication of Ge30Te 70-xSbx Glasses 

Alloys and Studying the Effect 

of Partial Substitution on D.C Electrical 

Energy Parameters 

Key Engineering 

Materials 

 

2021 

9 The effect of potassium substitution on 

the properties of   

HgBa2Ca2Cu3O8+δcompound 

 

 

Journal of Physics: Conference Series 

 

 

2021 

 

 

 

 

10  
 Application the Halder – Wagner to 

Calculation Crystal Size and Micro 

Strain by X-ray Diffraction Peaks 

Analysis 

 

 NeuroQuantology 
2022 

  

 . تاسعا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية 

      

     

  

  و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز 



 

 

 

 

 

 

 

 السنة اجلهة املاحنة الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقديركتاب  ت

 2010 تربية ابن الهيثم عمادة كلية كتاب شكر 1

 2013 تربية ابن الهيثم عمادة كلية كتاب شكر 2

 2014     الوزير                     ر وتقديركتاب شك 3

 2015 تربية ابن الهيثم عمادة كلية ر وتقديركتاب شك 4

 2016 تربية ابن الهيثم عمادة كلية ر وتقديركتاب شك 5

 2018 تربية ابن الهيثم عمادة كلية كتاب شكر وتقدير  

معاجل اجلداول شهادة مشاركة دورة  6

 Microsoft Excelااللكرتونية 

2010 

 

احلاسبة واالنرتنت /اجلامعة مركز 

 العراقية 

2015 

/كلية الرتبية للعلوم  IC3مركز  احلاسوب شهادة مشاركة دورة  7

 الصرفة /ابن اهليثم 

2014 

عمادة كلية الرتبية للعلوم الصرفة ابن  كتاب شكر وتقدير  8

 اهليثم 

2018 

 شهادة مشاركةيف دورة اختبار سالمة اللغة  9

 وضبط القران الكريم 

/وحدة  كلية االداب /جامعة بغداد 

 التعليم املستمر 

2018 

احلصول على العديد من كتب الشكر  10

 وتثمني اجلهود من قبل الوزير 

 2019/2021 فرتة جائحة كورونا 

من عميد كلية الرتبية وتقدير كتاب شكر  11

 للعلوم الصرفة 

تثمني للجهود املبذولة يف جلنة 

 البحوث املنجزة

2020 



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر وتقدير من عميد كلية الرتبية  12

 للعلوم الصرفة

تثمني للجهود املبذولة الجناز كافة 

اعمال جلنة غرفة عمليات التعليم 

 االلكرتوني يف كليتنا 

2021 

احلصول على عدد كبري من الشهادات  13

التقديرية احمللية والدولية للمشاركة يف 

الندوات والدورات واخللقات النقاشية 

 واحملاضرات ا االلكرتونية 

 2019/2021 خالل فرتة جائحة كورونا 

 

 )عضوية اللجان، الحلقات الدراسية، المؤتمرات، الندوات و الورش، النشاطات اإلجتماعية.... وغيرها( :            النشاطات اآلخرى
 

 الجامعة / الكلية / القسم التفاصيل عنوان النشاط ت

1 
عضوه في لجنة غرفة عمليات 

 التعليم االلكتروني في كليتنا
 13/6/2021التأريخ ,  2576العدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

2 
لـجـان إمـتحانـية   2عـضـو في 

 في الـدراسـات األولـيـــة

2019/  10/  30:  الـتأريـخ , 6613:  العـدد  

 2021/  05/  9:  الـتأريـخ , 2148:  العـدد

التربية للعلوم جامعة بغداد / كلية 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

3 
رئيسا في لجنة أتالف المواد 
الكيميائية المنتهية الصالحية 

 وغير المستخدمة  
 2018/  10/  8:  الـتأريـخ , 5368:  العـدد

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

4 

اللجنة المركزية  عـضـو في 

لتدقيق ملفات تقييم االداء 

  للتدريسين والموظفين 

 2018/  11/  11تأريـخ : ـال , 6169العـدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

5 
لجنة أعتماد المختبرات  عـضـو في

(وترميز االجهزة GLP (التعليمية 
  المختبرية وتدقيق السجالتوالمواد 

 2018/  10/  24خ : ـتأريـال , 5853العـدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

6 

تكليف للعمل في مختبر الدراسات 

 العليا )مختبر المواد (

 

 2018/  12/  23:  الـتأريـخ , 7211:  العـدد

التربية للعلوم  جامعة بغداد / كلية

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

7 
المشاركة بـبـحـث في مـؤتـمـر  

 عـراقـدولـي داخـل العـلـمـي 

لكلية التربية  الثاني الدولي  المؤتمرببحث علمي بالمشاركة 
بموجب األمـر  اإلداري  15/4/2019للعلوم الصرفة بتاريخ

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 



 

 

 

 

 

 

 

 الفيزياء 2019/  4/  17بتأريخ  2589لإليـفاد ذو العـدد 

8 

تكليف بالعمل في شعبة 

 الضمان الجودة وتقويم األداء .

 

 2019/  9/  13:  الـتأريـخ , 11/ ج ض:  العـدد

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

9 

تكليف للعمل في مختبراالغشية 
الرقيقة والسطوح االنتقالية 

 )عليا(

 3/2021/ 28,  التأريخ :   1383العدد: 

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

10 

القيام بزيارة علمية ميدانية 
لطلبة قسم الفيزياء /المرحلة 
االولى في كليتنا الى معهد 

 الليزر للدراسات العليا .

 2019/  02/  17تأريـخ : ـال , 370العـدد : 

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

 2021/  01/  12تأريـخ : ـال , 180العـدد :   عضوه في لجنة االخالء  11

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

الهيثم / قسم ابن  -الصرفة 

 الفيزياء

12 

تكليف للعمل في  لجنة جرد 
المعلومات الخاصة بالبحوث 

 المنجزة في قسم الفيزياء

 2020/  12/  22تأريـخ : ـال , 4536العـدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

13 
المشاركة بـبـحـث في مـؤتـمـر  

 عـراقـدولـي داخـل العـلـمـي 

لكلية التربية  الثاني الدولي  المؤتمرببحث علمي بالمشاركة 

 31/5/2021ابن الهيثم بتاريخ  .للعلوم الصرفة

The effect of potassium substitution on the 

properties of 

HgBa2Ca2Cu3O8+δcompound 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

/ قسم  ابن الهيثم -الصرفة 

 الفيزياء

14 

تـكـلـيـف بالـعـمـل في وحـــدة  
وظـيف ـالـتأهـيل والت

 تابعـةـوالم

 9/6/2019, التاريخ : 3586العدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

15 
   لجنة تـكـلـيـف بالـعـمـل في

 إعـتـمـاد الـمـخـتـبـرات
 2019/  10/  29تأريـخ : ـال , 6557العـدد : 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

16 

 تعريفية مـحـاضـر في  نـدوات
اقامتها وحدة التاهيل 

 والتوظيف والمتابعة في كليتنا
 2020/  02/  10تأريـخ : ـال , 1238العـدد : 

للعلوم جامعة بغداد / كلية التربية 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

17 
دورات في   3مـحـاضـر في 

 الـتـعـلـيـم الـمـسـتـمـر

دورة تدريبية بعنوان ) السالمة واألمن النووي  -1

واإلشعاعي في حياتنا ( التي أقيمت في  قسم الفيزياء 

في  1948, العـدد ك ت.م / 10/4/2019بتأريخ 

26/3/2019 . 

دورة تدريبية بعنوان) خطوات العروض التقدمية  -2

الناجحة ( التي أقيمت في قسم الفيزياء  بتأريخ 

 . 27/2/2019في  1155, العـدد : ت.م / 11/3/2019

( التي Excel Softwareدورة تدريبية بعنوان)  -3

, العـدد :  7/3/2019-6أقيمت في قسم الفيزياء  بتأريخ 

 27/2/2019في  1152ت.م /

 

 

 

 

 

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء



 

 

 

 

 

 

 

18 

تـكـلـيـف بالـعـمـل في وحـــدة  

وظـيف ـالـتأهـيل والت

 تابعـةـوالم

 2020/  01/  23تأريـخ : ـال , 781العـدد : 
جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

19 
ورشات عـمـل  4مـحـاضـر في 

 الـتـعـلـيـم الـمـسـتـمـر في 

ورشة عمل بعنوان ) الجرع االشعاعية  ( التي  أقيمت -1

, العـدد : ت.م/  23/12/2019في قسم الفيزياء بتأريخ 

 . 17/12/2019في  5897

ورشة عمل بعنوان ) الماء الممغنط ( التي أقيمت في -2

 5947, العـدد  :ت.م/  18/9/2019قسم  الفيزياء بتأريخ 

 . 19/12/2019في 

ورشة عمل الكترونية  بعنوان ) مياه الصرف الصحي -3

وإعادة استخدامها واالستفادة منها لألغراض الزراعية ( 

, العـدد   22/2/2021التي أقيمت في قسم  الفيزياء بتأريخ 

   16/2/2021في  987:ت.م/ 

التكنولوجيا بين )  بعنوانالكترونية   عمل ورشة-4

 بتأريخ الفيزياء قسم في أقيمت  التي( المنافع والمضار 

 . 8/2/2021 في 549/ م.ت:  العـدد , 13/2/2021

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

20 
عضو في لجنة الغيابات 

 المرحلة االولى
 16/12/2021,التاريخ :  5808العدد: 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

21 

  يلـتـربـواإلشـراف اتـكـلـيـف ب
  مـن4عـلـى)مـشـرف عـلـمـي( 

  طـلـبـة الـقـسـم أثـنـاء فـتـرة
 الـتـطـبـيـق الـمـدرسـي

 -المشاركة في اإلشـراف التـربـوي ) التطـبـيـق المـدرسـي 

مـن  طلـبـة المـرحـلـة الرابـعـة  4مـشـرف عـلمـي ( عـلى 

في قـسـم الـفـيـزيـاء بمـوجـب األوامـر اإلداريـة التالـية 

الصـادرة  عـن جامعـة بغـداد / كلـية التربـية للعـلـوم 

إدارة المـوارد  البـشـريـة إبن الهـيـثـم / شعـبة  -الصرفـة 

 وهـي :

ضمن العام الدراسي  28/04/2019تأريخ اإلشراف   -1

,  15/10/2019في  6182, العـدد : 2019 - 2018

 إسم الطالبة : آية محمد كاظم .

ضمن العام الدراسي  28/04/2019تأريخ اإلشراف  -2

,  15/10/2019في  6171, العـدد:  2019 - 2018

 الطالب : عبد الرزاق طارق احمد . إسم

ضمن العام الدراسي  28/04/2019تأريخ اإلشراف -3

,  15/10/2019في  6172, العـدد:  2019 - 2018

 إسم الطالبة : شهد عماد حمود . 

ضمن العام الدراسي  15/06/2021تأريخ اإلشراف -4

, إسم  9/5/2021في  2157, العـدد  2021 - 2020

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء



 

 

 

 

 

 

 

 جليل هاشم الطالبة : نادية

 

22 
عضوه ارتباط في اللجنة 
العلمية االلكترونية لقسم 

 الفيزياء

 24/1/2021, التأريخ :  275العدد :

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

23 
في االعمال التطوعية المشاركة 

 الطالبية

 29/1/2019, التأريخ :  809العدد : ا -1
 6/5/2019, التأريخ :  3026العدد : -2

 25/4/2019, التأريخ :  2853العدد : -3

 10/5/2020, التأريخ :  2002العدد : -4

 10/5/2020, التأريخ :  2002العدد :  -5

 

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

/ قسم ابن الهيثم  -الصرفة 

 الفيزياء

 المشاركة في خدمة المجتمع  24
شجرة  حسب الكتاب   في مشروع زراعة مليون المشاركة

 10/5/2020, التأريخ :  2002بالعدد : الصادر

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

 محاضر في حلقة نقاشية 25

حلقة نقاشية بعنوان )الحوادث الكيميائية والبايولوجية  -1

والية التصدي لها  CBRNواالشعاعية والنووية 

ابن -بالعراق( والمنعقد في كلية التربية للعلوم الصرفة

الهيثم/ قسم الفيزياء بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر 

التاريخ  73وحسب الكتاب  ت.م/ 10/1/2018بتاريخ 

8/1/2019 

قة نقاشية )االمن البايولوجي ( والمنعقد في كلية حل -2

التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ قسم الفيزياء بتاريخ 

وحسب كتاب وحدة التعليم المستمر بالعدد  22/4/2019

 .16/4/2019في  2601ت.م/ 

حلقة نقاشية )االعجاز البياني في القران الكريم (  -3

رفة ابن الهيثم/ قسم والمنعقد في كلية التربية للعلوم الص

وحسب كتاب وحدة  16/12/2019الفيزياء بتاريخ 

 .3/12/2019في  5715التعليم المستمر بالعدد ت.م/ 

 

 

 

 

 

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم / قسم  -الصرفة 

 الفيزياء

    

 

 

 

 : الكتب املؤلفة أو املرتمجةحادى عشر. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

             اللغة العربية 

 اللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سراب سعدي جحيل مدرس /                                ا.م.د. سميرة احمد/د. رئيس القسم 

 


