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  ًالمؤهالت العلمية : أوال. 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 9115 للبنات  التربية بغداد

 9111 أبن الهيثم – للعلوم الصرفة التربية بغداد الماجستير

 7199 أبن الهيثم – للعلوم الصرفة التربية بغداد الدكتوراه

    

 تحضير ودراسة عوازل كهربائية مصنوعة من مادة االلومينا المطعمة :اطروحة الماجستير 

Preparation and study of electrical insulator prepared from doped alumina 

 مفرق هجين من مادة تحضير ودراسة : دكتوراهاطروحة ال(CuInTe2) 

Preparation and study Heterojunction From CuInTe2 Material  

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 7191 -7111 تربية ابن الهيثم/ جامعة بغداد  مدرس مساعد 9

للعلوم  كلية التربية /جامعة بغداد  مدرس 7

 الهيثم أبن/  الصرفة

7191 –2021 

للعلوم  كلية التربية /جامعة بغداد  استاذ مساعد 3

 الهيثم أبن/  الصرفة

 لحداالن -2021



 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً 

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

/  للعلوم الصرفة كلية التربية 1
 أبن الهيثم

 الى االن – 7111 جامعة بغداد

 

 

 .قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية : رابعاً 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 ووسائل ايضاح مختبر اجهزة الفيزياء 1

 

7111  

  الكهربائية للمرحله االولى  الفيزياء 2



 
 
 

 
 
 

 

 لثانيةالكهربائية للمرحله ا الفيزياء 3

 

7199 

  7191 مختبركهربائية مرحلة اولى الفيزياء 4

 7195 مختبر نووية الفيزياء 5

 7192 مختبربصريات الفيزياء 6

 اشراف +االولى للمرحلة ةالكهربائي مختبر الفيزياء 7

 عليه

 

 

 

7199 

 7192 االولى للمرحلةالكهربائية  الفيزياء 8

مختبر  +االولى للمرحلة ةالكهربائي مادة الفيزياء 9
 االولى للمرحلةالكهربائية 

 

7192-7191 

مختبر + االولى للمرحلة ةالكهربائي مادة الفيزياء 11
 مختبر بصريات+االولى للمرحلةالكهربائية 

7179-7177 

 

 :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل :  ) خامساً 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   اليوجد 1

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: سادساً 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

/ حبث ) 

بوسرت 



 
 
 

 
 
 

 

 كلية التربية/ جامعة بغداد  7199 مؤتمر ابن الهيثم الدولي االول 1

  أبن الهيثم/  للعلوم الصرفة

 

 الهيثم

 حضور   

 كلية التربية/ جامعة بغداد  2020 مؤتمر ابن الهيثم الدولي الثاني 

 أبن الهيثم/  للعلوم الصرفة

 حضور

مشاركة  اليونان TMREES  7171مؤتمر تمريز 

 ببحث

 

  األنشطة العلمية االخرى : سابعا . 

 خارج الكلية داخل الكلية

  لجنة امتحانيه

  لجان تقصي واستالل بحوث

  لجنة غيابات

  امتحانيهسجالت  لجنة تدقيق

 (اسعافات اولية)السالمة واالمن لجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو : ثامنا

 .تطوير التعليم 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

دراسة تاثيراضافة المغنسيا في بعض الخواص  9

 الفيزيائية والميكانيكية لاللومينا    
 209 مجلة أبن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

تاثيراضافة اوكسيد المغنسيوم في بعض دراسة  7
 الخواص الفيزيائية الوكسيد الزنك  

 2010 مجلة أبن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

دراسة خواص العزل الكهربائي لنماذج سيراميكية  1
 محضرة من االلوميناواوكسيد المغنسيوم 

 2011 مجلة أبن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية



 
 
 

 
 
 

 

1 The Effect of MgO Dopant and Leaser 

Treatment on ZnO Ceramic 

Journal of Minerals and  

Characterization and 

Engineering 

2013 

5 Effect Thickness and Annealing 

Temperature on Structural and 
Optical Proportion of CuInTe2 Thin 

Film 

 
 

         

  Film 

AASCIT Journal of 

Materials 

2016 

التوصيلية الكهربائية وقياسات تاثير هول  2
 الرقيقة CuInTe2الغشية 

 2016 مجلة أبن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية

9 Effect Of Aluminum On The 

Structural, Optical, Electrical And 

Photovoltaic Properties Of 

ZnSe/n-Si Heterojunction Solar 

Cell Film 

 

Journal of Engineering and 

Applied Sciences 

2019 

2 Studying the effect of the annealing on 

Ag2Se thin film 

AIP Conference Proceeding 7171 

1 The Effect of Temperature width 
on Dielectric Constant of 

Vanadium 
Dioxide  

 

Key Enginering Materials 7179 

91 Synthesis and characterization of 
thin films NiSe2/Si Heterojunction 

solar cell 

Key Enginering Materials 7179 



 
 
 

 
 
 

 

99 The Crystallite Size Dependence 
of the Transmittance Property of 
Vanadium Dioxide Nano Films 

 
 

Materials Science forum 7177 

97 Thermochromic and opacity 

behaviors in vanadium dioxide 

nanofilms: a  theoretical study 

Materials Research Expres 7177 

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : تاسعا

     

   

  ًكتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشرا. 

 السنة اجلهة املاحنة الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب ت

 2010 تربية ابن الهيثم عمادة كلية كتاب شكر 1

 2014 الوزير كتاب شكر 2

 7192 تربية ابن الهيثم عمادة كلية كتاب شكر 3

 7192 تربية ابن الهيثم عمادة كلية     كتاب شكر                    4

 7191 تربية ابن الهيثم كليةعمادة  كتاب شكر 5

 7171 الوزير كتاب شكر 

 7179 الوزير كتاب شكر 

  الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1



 
 
 

 
 
 

 

  اللغــات:ثاني عشر . 

             اللغة العربية 

 اللغة االنكليزية 

 

 

ومناقشتها  التخرج بحوث على االشراف د

  الرابعةللمرحلة 

  كل سنة

المطبقين ميدانيا في  االشراف العلمي على

 المدارس

  كل سنة

 


