
 

 

 

 

 

 

 

 تانزاحي ةانسيش
 

 

 

 

 ضحى مىنىد عبذانهطيف عياش:   ـم ـــــــــاالســ

 24/10/1971 : حاسيخ انميـالد 

 مخزوج انحانت انزوجيت :

 اثىان ذد األوالد  :ــعـــ

 مسهمت  :   انذيـــــــــــاوت

 فيزياء:     صــانخـخـص

 حذسيسيت:       ه ــــــانىظيف

 عذاسخار مسا   انذسجت انعهميت :

   كهيت انخشبيت ابه انهيثم –م: جامعت بغذاد عىىان انعم

 --------------  انعمم   :     هاحف

  00003670070:      انهاحف انىقال

  :duha.m.al@ihcoedu.uobaghdad.edu.iqكخشووي انبشيذ إالن

 .عهميت أوالً : انمؤهالث ان 

 

 اؾتارقخ ة ـــاؾؽؾق اجلاؿعة اؾدرجة اؾعؾؿقة

ذبؽالوريوس

ذ

 1993 ؽؾقة اؾرتبقة اجلاؿعة املستـصرقة

 2004 ؽؾقة اؾرتبقة اجلاؿعة املستـصرقةذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 2016 ؽؾقة اؾرتبقة اجلاؿعة املستـصرقة

   ذأخرى

 

 الصىسة 

mailto:duha.m.al@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذسج انىظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 الى -هي الفحشة   الجاهعة )الوعهذ / الكلٍة(  الجهة ت

 اىل االن 2005ؿن  جاهعة بغذاد ٍثنكلٍة الحشبٍة ابي اله 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفحشة هي  الجهة الىظٍفة ت

 هضاعذ هذسس 1
 هعة بغذادجا

 2011الى  2004هي 

 جاهعة بغذاد هذسس 2
 2020ى ال 2011هي 

 جاهعة بغذاد اصحار هضاعذ 3
 االى الى 2020هي 

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 2006-2005 رقاضقات ؼسم اؾػقزقاء 1

 2011-2008 اؾؽفربائقة ؼسم اؾػقزقاء 2

 2017-2015 ؿكاؾثرؿوداقـ ؼسم اؾػقزقاء 3

 2018-2017 احلاسوب ؼسم اؾػقزقاء 4

 2019-2018 اؾؽفربائقة ؼسم اؾػقزقاء 5

 2020-2019 اؾؽفربائقة+بصرقات قضن الفٍزٌاء 6

 2021-2020 اؾؽفربائقة+حاسوب قضن الفٍزٌاء 7

 2022-2021 اؾؽفربائقة+ املقؽاـقك قضن الفٍزٌاء 8

 اؾؽفربائقة ؼسم اؾػقزقاء 9

 

2022-2023 

 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

   القوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انخي شاسك فيها.انعهميت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 هامكان أوعقاد ت ــانسى عىىان ان ث
 وىع انمشاسكت 

 سخش حضىس() بحث / بى

 الوؤجوش العلوً الحادي والعششوى 1

 س
 بحث الجاهعة الوضحٌصشٌة -كلٍة الحشبٍة 2015

 بحث العلىم الصشفة -كلٍة الحشبٍة 2017 هؤجوش كلٍة الحشبٍة للعلىم الصشفة 2

 بحث الٍىًاى 2018 هؤجوش جوشٌز 3

 2019 ًذوة هضاس وهٌافع الٌاًى جكٌىلىجً 4
بقة ابن ؽؾقة اؾرت -جاؿعة بغداد

 اهلقثم
 هحاضش

 2018 ًذوة ههاسات كحابة الضٍشة الزاجٍة 5
ؽؾقة اؾرتبقة ابن  -جاؿعة بغداد

 اهلقثم
 هحاضش

 2021 ًذوة الحكٌىلىجٍا بٍي الوٌافع والوضاس 6
ؽؾقة اؾرتبقة ابن  -جاؿعة بغداد

 اهلقثم
 هحاضش

7 
ًذوة جكٌىلىجٍا الٌاًى  صاهوث فً هىاجهة 

 جائحة كىسوًا
2021 

ؽؾقة اؾرتبقة ابن  -عة بغدادجاؿ

 اهلقثم
 هحاضش

8     

9     

10     

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 القوجد حؾؼة ـؼاشقة بعـوان اؾتعرف بربـاؿج اؾالتؽس

  دورة بعـوان صرائق حتضري االغشقة اؾرؼقؼة

  Nano scale Lithographyدورة بعـوان 

  ان ثؼايف صالبيؿفرج

ورشة عؿل اؾؽرتوـقة بعـوان اؾتؽـوؾوجقا بني املـاػع 

 واملضار

 

ورشة عؿل اؾؽرتوـقة بعـوان تؽـوؾوجقل اؾـاـو سافؿت 

 يف ؿواجفة جائحة ؽوروـا

 



 

 

 

 

 

 

 

  ؿشارؽة يف املعرض اؾتشؽقؾي ؾؼسم اؾػقزقاء

 

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

The Urbach energy and dispersion parameters 

dependence of substrate temperature of CdO 

thin films prepared  by chemical spray 

pyrolysis 

India 2016 

2 
Synthesis and some physical properties of 

magnetite (Fe3O4) NPs 
Germany 2015 

3 
Effect of FeCl3 additives on optical 

parameters of PVA 

Iraq 2017 

4 
Synthesis and study of some physical 

properties of cadmium oxide CdO thin films 

Greece 2018 

5 
 and optical on temperature annealing of Effect

films thin SnS of properties electrical 

Iraq 2014 

6 

Green synthesis and characterizations of the 

prepared Aloe Vera plant extract thin film in a 

simple chemical method  

India 2020 

7 

Synthesis and study NiO characterization of 

extract from Green Tea plant prepared by 

chemical method 

Turkey 2020 

8 
   

9 
   

https://www.researchgate.net/publication/332254460_Effect_of_FeCl3_additives_on_optical_parameters_of_PVA?_sg=3vsk72aoW9nUIrY45SmOfWsHn47Kcz7_PZ7uDKG3japuKRv3sk9zpMvX0V5f3UGmeGoNW1igo8Rm3Q.ISsD24_IVW0TVxk6uGY8QdBCvH9beuyXYhmjaA-nF9BnmktlHpd5RkxyUJEXKkbr32IuqoSgmMkg92O3GlrFsQ
https://www.researchgate.net/publication/332254460_Effect_of_FeCl3_additives_on_optical_parameters_of_PVA?_sg=3vsk72aoW9nUIrY45SmOfWsHn47Kcz7_PZ7uDKG3japuKRv3sk9zpMvX0V5f3UGmeGoNW1igo8Rm3Q.ISsD24_IVW0TVxk6uGY8QdBCvH9beuyXYhmjaA-nF9BnmktlHpd5RkxyUJEXKkbr32IuqoSgmMkg92O3GlrFsQ
https://www.researchgate.net/publication/332410005_Synthesis_and_study_of_some_physical_properties_of_cadmium_oxide_CdO_thin_films
https://www.researchgate.net/publication/332410005_Synthesis_and_study_of_some_physical_properties_of_cadmium_oxide_CdO_thin_films
https://www.researchgate.net/publication/332187624_Effect_of_annealing_temperature_on_optical_and_electrical_properties_of_SnS_thin_films
https://www.researchgate.net/publication/332187624_Effect_of_annealing_temperature_on_optical_and_electrical_properties_of_SnS_thin_films


 

 

 

 

 

 

 

10 
   

 .اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضويةذذ:تادعا 

     رابطة اؾتدرقسقني اجلاؿعقني  

 التؼدير.وذذفاداتذذاجلوائزذكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالتؼديرذكتابذالشؽرذأوذت

 2017  اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد عؿقد اؾؽؾقة 1

 2018 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد عؿقد اؾؽؾقة 2

 2017 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد سئٍش جاهعة بغذاد 3

 2014 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد ذ االداسي لشئٍش الجاهعةالوضاع 4

 2008 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد سئٍش جاهعة بغذاد 5

 2018 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد سئٍش جاهعة بغذاد 6

 2020 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد عؿقد اؾؽؾقة  7

 2021 وزارة اؾتعؾقم اؾعاؾي واؾبحث اؾعؾؿي اؾتعؾقم اؾعاؾي واؾبحث اؾعؾؿيوزقر  8

 2021 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد عؿقد اؾؽؾقة 9

 2021 ؽؾقة اؾرتبقة ؾؾعؾوم اؾصرػة -جاؿعة بابل عؿقد اؾؽؾقة 10

 2022 اهلقثم ؽؾقة اؾرتبقة ابن -جاؿعة بغداد عؿقد اؾؽؾقة 11

 2022 جاؿعة بغداد قس اجلاؿعةؿساعد رئ 12

 2022 وزارة اؾتعؾقم اؾعاؾي واؾبحث اؾعؾؿي ؿؽتب اؾوزقر 13

 2021 وزارة اؾتعؾقم اؾعاؾي واؾبحث اؾعؾؿي ؿؽتب اؾوزقر 14

 

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

  القوجد 1

 

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

   العشبٍة       

  ًكلٍزٌةاال   

 .CD                            *Note: - Make a copy on CDجشفق ًضخة الكحشوًٍة على **


