
 

 

 

 

 

 

 

 انغيشِ انزاجيّ
 

 

 

 

       عهي حغيٍ عبذانشصاق يحًذ عهي انًعالَي:      ـى ـــــــــاالعــ

  1795/  1/  3    : جاسيخ انًيـالد 

 يحضٔج   انحانة انضٔجية :

  اثُاٌ    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهى    :   انذيـــــــــــاَة

    ية سقيقة (/ اغشصهبة فيضياء / فيضياء ) :        صــانحـخـص

 جذسيغي  :       ّ ــــــانٕظيف

  اعحار يغاعذ     انذسجة انعهًية :

            )ابٍ انٓيثى(/جايعة بغذاد نهعهٕو انصشفة  يذسط في قغى انفيضياء /كهية انحشبية:     عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاجف

   07724591187:       انٓاجف انُقال

  ali.h.ar@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq         ي :كحشَٔانبشيذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالت انعهًية  

 

 اؾتاريخ ةـــاؾؽؾق اجلاؿعة اؾدرجة اؾعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

 1998 )ابن اهلقثم(ؾؾعؾوم اؾصرػة اؾرتبقة  بغداد

 2001 )ابن اهلقثم(ؾؾعؾوم اؾصرػة اؾرتبقة  بغدادذاملاجدًري

ذالدكًوراه

ذ

 2015 )ابن اهلقثم(ؾؾعؾوم اؾصرػة اؾرتبقة  بغذاد

   ذأخرى

 
 

 

 الصورة 

mailto:ali.h.ar@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثاَياً : انحذسج انٕظيفي . 

 

 ثانثاً : انحذسيظ انجايعي . 

 الى -مه الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

 أآلن -27/1/2003 بغذاد قغى انفيضياء /كهية انحشبية )ابٍ انٓيثى(/ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة مه  الجهة الوظيفة ت

 25/6/2009- 27/1/2003 قغى انفيضياء /كهية انحشبية )ابٍ انٓيثى(/جايعة بغذاد مذرس مساعذ 1

 6/9/2017 -25/6/2009 ابٍ انٓيثى(/جايعة بغذادقغى انفيضياء /كهية انحشبية ) مذرس 2

 لحذ االن  - 6/9/2017 قغى انفيضياء /كهية انحشبية )ابٍ انٓيثى(/جايعة بغذاد استار مساعذ 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساعية انحى قًث بحذسيغٓا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 2003/2004 ؽفربائقة / عؿؾي اؾػقزياء 1

 2004/2005 اؾػقزياء اؾذرية / ـظري +ؾي ؽفربائقة / عؿ اؾػقزياء 2

 2005/2006 ؽفربائقة / عؿؾي + اؾػقزياء اؾذرية / ـظري اؾػقزياء 3

 2006/2007 ـظري /+ حادوبحادوب / عؿؾي  + اؾؽقؿقاء اؾػقزياء 4

 2007/2008 /ؾؾؿرحؾتني األوىل واؾثاـقة حادوب / عؿؾي اؾػقزياء 5

 2008/2009 ني األوىل واؾثاـقةحادوب / عؿؾي /ؾؾؿرحؾت اؾػقزياء 6

 2009/2010 حادوب / عؿؾي + اؾػقزياء اؾذرية / ـظري اؾػقزياء 7

 2010/2011 حادوب / عؿؾي + اؾػقزياء اؾذرية / ـظري اؾػقزياء 8

 2012 / 2011 حادوب / عؿؾي /ؾؾؿرحؾتني األوىل واؾثاـقة اؾػقزياء 9

 2012/2013 واؾثاـقة حادوب / عؿؾي /ؾؾؿرحؾتني األوىل اؾػقزياء 10

 2013/2014 حادوب / عؿؾي /ؾؾؿرحؾتني األوىل واؾثاـقة اؾػقزياء 11

 2014/2015 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 12

 2015/2016 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 13

 2016/2017 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 14

 2017/2018 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 15

 2017/2018 ؿاجستري )دقؿـر ( اؾػقزياء 16

 2018/2019 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 17

 2019/2020 اختقاري ) ـاـو تؽـوؾوجي ( / املرحؾة اؾثاؾثة اؾػقزياء 18

 2019/2020 تري )اغشقة رؼقؼة واذباه ؿوصالت (ؿاجس اؾػقزياء 19

 2020/2021 ؿاجستري )اغشقة رؼقؼة واذباه ؿوصالت ( اؾػقزياء 20

 2020/2021 حادوب ) عؿؾي + ـظري ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة اؾػقزياء 21



 

 

 

 

 

 

 

 2022/2021 ؿاجستري )اغشقة رؼقؼة واذباه ؿوصالت ( اؾػقزياء 22

 2022/2021 ( ؾؾؿرحؾة اؾثاـقة  ااااـرتـق اؾؽرتوـي عربحادوب )  اؾػقزياء 23

 2022/2021 اؾثاؾثةؾؾؿرحؾة  --خمترب اؾػقزياء اؾذرية  اؾػقزياء 

    

 

 :انحي أششف عهيٓا( انشعائم  ،االطاسيح  )خايغاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1    

2    

3    

 

 

 انحي شاسك فيٓا.انعهًية ٔانُذٔات انًؤجًشات عادعاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

1     

2     

3     

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

  

 ذذذذذذذ



 

 

 

 

 

 

 

 .ذالًعؾقمأوذتطوورذثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 Calculation of relative intensity of X-Ray diffraction of (NiAs) 

compound 

نهبحٕخ انعهًية  يجهة ديانى

 ٔانحشبٕية
1/7/2002 

2 Effect of annealing temperature on the structural 

characteristics of (Sb2O3) compound 

ٍ انٓيثى نهعهٕو انصشفة يجهة اب

 ٔانحطبيقية
1/12/2002 

3 THERMAL STRAIN AND EXPANSION COEFFICIENT OF 

PbSb ALLOY 

UNDER STATIC AND DYNAMIC LOADING 

 1/7/2010 انعهٕو -يجهة جايعة انُٓشيٍ 

4 Effect of Heat Treatment on Changes In The Crystalline 

Domains In Mylar Film 
 1/10/2010 انُٓذعة ٔانحكُٕنٕجيا يجهة

 ANALYTICAL STUDY USING X-RAY DIFFRACTIONذ5

METHODS AND HARDNESS TEST FOR LEAD-TIN 

ALLOY 

 2102 للعلوم العراقية المجلة

 Effect of heat treatment on the structural and opticalذ6

properties of (CuIn1-xGaxSe) thin films. 

Indian journal of 

research 
1/5/2014 

 Effect of thickness on the electrical conductivity and Hall effectذ7

measurements of (CIGS) films 

يجهة ابٍ انٓيثى نهعهٕو انصشفة 

 ٔانحطبيقية
1/12/2014 

 Investigation the Effect of Irradiation by Gamma-Ray on theذ8

Structural and Optical Properties of (CIGS) Films 

انجايعة  – يجهة كهية انحشبية

 انًغحُصشية
22/4/2015 

 Thermoelectric effects on optical properties of the polymerذ9

dispersed liquid crystal films 

 – يجهة انُٓذعة ٔانحكُٕنٕجيا

 انجايعة انحكُهٕجيا
2016 

 HgBa2Can-1 CunO2n+2+ Superconducting thin films prepared byذ10

pulsed laser deposition  
Energy Procedia 2017 

 Study optoelectronic properties for polymer composite thickذ11

film 

Published by the 

American Institute of 

Physics 

2012 

 Enhanced efficiency of CdTe Photovoltaic by thermal ذ12

evaporation Vacuum 

 Elsevier in a Special 

Volume at EGYPRO J. 
2012 

13 
   

ذ14
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

      

     

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

 2006 رئقس جاؿعة بغداد ؽتاب ذؽر 1

 2008 عؿقد ؽؾقة اؾرتبقة)ابن اهلقثم( ؽتاب ذؽر 2

 2016 رئقس اؾوزراء ؽتاب ذؽر 3

 2016 رئقس جاؿعة بغداد ؽتاب ذؽر 4

 2016 عؿقد ؽؾقة اؾرتبقة)ابن اهلقثم( ؽتاب ذؽر 5

 2017 عؿقد ؽؾقة اؾرتبقة)ابن اهلقثم( ؽتاب ذؽر 6

 2018 ؾقة اؾرتبقة)ابن اهلقثم(عؿقد ؽ ؽتاب ذؽر 7

 2018 رئقس جاؿعة بغداد ؽتاب ذؽر 8

 2021 وزير اؾتعؾقم اؾعاؾي  ؽتاب ذؽر 

    

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD تسليم وسخة على  ملحوظة : يتم 


