
 

 اىضٞشٓ اىزاحٞٔ
 

 عَبد ٕبدٛ خيٞو صيَبُ ق٘شجٚ :   ـٌ ـــــــــاالصــ

  1971 : حبسٝخ اىَٞـالد 

 ٍخزٗج اىحبىت اىزٗجٞت :

    3 ذد األٗالد  :ــعـــ

 ٍضيٌ  :   اىذٝـــــــــــبّت

        فٞزٝبء/ ٍ٘اد:      صــاىخـخـص

 حذسٝضٜ:      تــــــاى٘ظٞف

 ضبعذاصخبر ٍ اىذسجت اىعيَٞت :

  ابِ اىٖٞثٌ/ قضٌ اىفٞزٝبء-جبٍعت بغذاد/ ميٞت اىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفت:    عْ٘اُ اىعَو

   07709651630:     اىٖبحف اىْقبه

  imad.h.kh@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq   :نخشّٜٗ اىبشٝذ إالى

 أٗالً : اىَؤٕالث اىعيَٞت

 اىخبسٝخ ت ـــاىنيٞ اىجبٍعت اىذسجت اىعيَٞت

 بنبى٘سٝ٘س

 

 1993 ابِ اىٖٞثٌ-ميٞت اىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفت جبٍعت بغذاد

 2000 ٍعٖذ اىفيل ٗعيً٘ اىفضبء جبٍعت آه اىبٞج اىَبجضخٞش

 اىذمخ٘سآ

 

 2013 ىيعيً٘ اىصشفت ميٞت اىخشبٞت اىجبٍعت اىَضخْصشٝت

 

 ثبّٞبً : اىخذسج اى٘ظٞفٜ 

 اىٚ –اىفخشة ٍِ  اىجٖت اى٘ظٞفت ث

 2000-1993 ابِ اىٖٞثٌ-ىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفتجبٍعت بغذاد/ ميٞت ا ٍعبُٗ فٞزٝبٗٛ 1

 2005-2001 / ىٞبٞباىَعيَِٞ ببىزاٗٝت/ ميٞت اىضببع ٍِ ابشٝوجبٍعت  ٍذسس ٍضبعذ 2

 2013-2006 ابِ اىٖٞثٌ-جبٍعت بغذاد/ ميٞت اىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفت ٍذسس ٍضبعذ 3

 2021-2013 ابِ اىٖٞثٌ-جبٍعت بغذاد/ ميٞت اىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفت ٍذسس 4

 ىغبٝت اُٟ -2021 ابِ اىٖٞثٌ-جبٍعت بغذاد/ ميٞت اىخشبٞت ىيعيً٘ اىصشفت بعذاصخبر ٍض 5



 

 ثبىثبً : اىخذسٝش اىجبٍعٜ 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكمية( ت
 2005-2001 ليبيا/ الدابع من ابريلجامعة  معممين الزاويةكمية  1
 الى اآلن - 2006 جامعة بغداد كمية التربية لمعمهم الررفة ابن الهيثم 2

 

 سابعبً : اىَقشساث اىذساصٞت اىخٚ قَج بخذسٝضٖب

 ةـــــالدن ادةـــــالم مـــالقد ت
 2005-2001 ضهء، صهت، حرارة كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  1
 2005-2001 رياضة فيزيائية كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  2
 2001-2005 (Iميكانيكا ) كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  3
 2005-2001 اإللكترونيات كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  4
 2005-2001 ميكانيكا الكم كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  5
 2005-2001 التربية العممية  برامج اإلشراف عمى كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  6
 2005-2001 اإلشراف عمى مذاريع التخرج  كمية معمسين الزاويةالفيزياء/  7
 2006-2013  (I) الكهربائية والمغناطيدية جامعة بغداد-/ كمية التربيةالفيزياء 8
 2015-2013  اإللكترونيات معة بغدادجا-الفيزياء/ كمية التربية 9
 2022-2015 الرهت والحركة المهجية جامعة بغداد-الفيزياء/ كمية التربية 10
 2022-2006 االشراف العممي عمى طمبة التربية العممية جامعة بغداد-الفيزياء/ كمية التربية 11
 2022-2006 االشراف عمى مذاريع التخرج  امعة بغدادج-الفيزياء/ كمية التربية 12
 2019-2018 النظرية الكهرومغناطيدية/ ماجدتير جامعة بغداد-الفيزياء/ كمية التربية 13
 2022-2021 طرائق كتابة البحث/ ماجدتير جامعة بغداد-الفيزياء/ كمية التربية 14

 

 

 

 



 

 اىخٜ شبسك فٖٞب ث اىعيَٞت ٗاىذٗساث اىخذسٝبٞت، ٗسط اىعَو، اىحيقباىْذٗاث، اىَؤحَشاثبً: خبٍض

 نهع السذاركة  هامكان أنعقاد ة ــالدش عشهان ال ت

) بحث / 

بهستر 

 حزهر(

 بحث بغداد -العراق 2009 / جامعة بغدادالسؤتسر العمسي الثالث لكمية العمهم 1
 بحث بابل -العراق 2012 / جامعة بابلالسؤتسر الهطشي لمفيزياء 2
 بحث بغداد -العراق 2013 ر العمسي العذرون/ كمية التربية الجامعة السدتشرريةالسؤتس 3

 بحث بيروت -لبشان 2018 السؤتسر الدولي لمتكشمهجيا والسهاد لمطاقات الستجددة 4
 بحث كربالء-العراق 2019 السؤتسر العمسي الدولي الثاني/ جامعة كربالء 5
 بحث بغداد -العراق 2020 هم الررفة والتطبيقيةمؤتسر ابن الهيثم الدولي الثاني لمعم 6
 محاضر بغداد -العراق 2017 ندوة البرامج السدتعسمة في كتابة البحهث العمسية 7
 محاضر بغداد -العراق 2017 ندوة كذف االنتحال واالقتباس الشري 8
 محاضر بغداد -العراق 2018 حمقة نقاشية/ التعريف ببرنامج الالتكس 9
 محاضر بغداد -العراق GIS 2018دورة تدريبية/ نظم السعمهمات الجغرافية  10
 محاضر بغداد -العراق TurnItin 2018دورة تدريبية/ استعسال برنامج االستالل اإللكتروني  11
 محاضر بغداد -العراق Multisim14 2018دورة تدريبية/برنامج محاكاة الدوائر اإللكترونية 12
 محاضر بغداد -العراق 2019 مزايا التعميم اإللكتروني في الجامعات العراقية ومعهقاته حمقة نقاشية/ 13
 محاضر بغداد -العراق Edmodo 2019دورة تدريبية/إدارة التعميم اإللكتروني بهاسطة مشرة 14
 محاضر بغداد -العراق 2019 دورة تدريبية/إدارة السرادر اإللكترونية بهاسطة محرر الشرهص 15
 محاضر بغداد -العراق 2019 دورة تدريبية/ الشهافذ الذكية باستعسال البمهرات الدائمة 16
 محاضر بغداد -العراق 2019 دورة تدريبية/ الطالء الطارد لمساء وتطبيقاته 17
 محاضر بغداد -العراق Google Scholar 2019دورة تدريبية/ الباحث العمسي  18
 محاضر بغداد -العراق 2020 ثية االبعاد وتطبيقاتهاورشة عسل/ تقشية الطباعة ثال 19
 محاضر بغداد -العراق Standard Format of Research Articles  2020ورشة عسل/  20
 محاضر بغداد -العراق COMSOL Multiphysics 2021دورة تدريبية/ استعسال برنامج السحاكاة  21
 Anti-Reflective Materials: Synthesis andدورة تدريبية/ 22

Applications 

 محاضر بغداد -العراق 2021
 محاضر بغداد -العراق 2022 ورشة عسل/استخدام البمهرات الحامزية في صشاعة الخاليا الهقهدية 23
 محاضر بغداد -العراق 2022 ورشة عسل/ استخدام السذتتات الحرارية لتبريد الخاليا الذسدية 24
 محاضر بغداد -العراق 2022 ورشة عسل/ مهاد نانهية واعدة النتاج الهيدروجين االخزر 25
 

 

 



 

ً صبدص  االخشٙ : األّشطت اىعيَٞت  ب

 خارج الكمية داخل الكمية
  / ليبياكمية معمسين الزاوية/ عزه في لجان تقهيم السشاهج
  / ليبياكمية معمسين الزاوية /عزه في المجان االمتحانية

  (26عزه في لجان تقري واستالل )عدد 
  (5)عدد  عزه في المجان االمتحانية

  ( 2عزه في لجشة االمتحان التشافدي ) عدد 
  عزه امتحان شامل 

  (2عزه في لجشة مذتريات )عدد 
  عزه في لجشة تحديث مشاهج الفيزياء

  عزه في لجشة الترقيات العمسية
  (6ددعزه في لجشة اعتساد السجالت العمسية)ع

  عزه لجشة تحديد معامل تأثير السجالت العالسية
  (6عزه في لجشة تقييم االداء )عدد 

  (4عزه في لجشة مشاقذة طمبة ماجدتير )عدد
  عزه لجشة الدراسات العميا

  عزه لجشة متابعة البحهث السدتمة لطمبة الدراسات العميا
  مهرجان ثقافياشراف عمى طمبة في 

  عزه لجشة صالحية التدريس
 

 

ً صببع   أٗ حط٘ٝش اىخعيٌٞ: اىَششٗعبث اىبحثٞت فٚ ٍجبه اىخخصص ىخذٍت اىبٞئت ٗاىَجخَع ب

 اىضْت اىْشش ٍحو أصٌ اىبحث ث

1 Monte Carlo Study Of The (H+-O+) Collision Frequency In 

The Polar Wind 

3rd scientific conference of 

the College of Science 
9002 

2 Preparation and Detection Parameters of (n-CdS/p-Ge) Thin-

Film Heterojunction by Thermal Vacuum Evaporation 

3rd scientific conference of 

the College of Science 
9002 

3 Modelling of Electron Trajectory Inside SEM Chamber 

Concerning Mirror Effect Phenomenon 

Iraqi Journal of physics 9002 

4 Electron Beam Trajectory in Sense of Mirror Effects Induced 

From a Polyester Sample in Scanning Electron Microscope 

 Journal of the College 

of Education-Al-

Mustansirya University  

2013 

5 The Beam Current Consideration in SEM Accordance to 

Mirror Effect Phenomenon 

International Letters of 

Chemistry, physics and 

Astronomy 

2013 

6 Computational investigation of electron path inside SEM 

chamber in mirror effect phenomeno 

Micron 2013 

7 Investigation of Linear Polarization for a Specimen Insulator of 

Scanning Electron Microscope in Sense of Mirror Effect 

Phenomenon 

Ibn Al-Haitham J. for 

Pure & Appl. Sci 

2015 



 

8 Study of Gallium Ion Trajectory inside Focused Ion Beam 

Chamber in sense of Ion Mirror Phenomenon 

Journal of the College of 

Education-Al-

Mustansirya University 

2015 

9 Characterization of trapped charges distribution in terms of 

mirror plot curve 

Ultramicroscopy 2018 

10 Effect of gamma irradiation on the TlBa2Ca2Cu3O9-

δ superconducting properties 

AIP Conference 

Proceedings 

2018 

11 Approximations of Minimum Approach Distance in Electron 

Mirroring Phenomena 

IOP Conf. Series: 

Materials Science and 

Engineering 

2019 

12 Spray pyrolysis of graphene oxide based composite for optical 

and wettability applications 

Materials Research 

Express 

2020 

13 The Effect of temperature width on dielectric constant of 

vanadium dioxide 

Key Engineering 

Materials  

2021 

14 Synthesis, characterization, photoluminescence, and 

antibacterial activities of silica-graphene oxide composites 

Canadian Journal of 

Physics 

2021 

15 Characteristics of probing electrons behavior inside the 

chamber of scanning electron microscope 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2021 

16 The effect of the Doping with Cobalt Transition Metal on the 

Dielectric and Structural Properties of Fe0.5CoxMg0.95-xO 

Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Assisted Auto-

Combustion 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2021 

17 Photocatalytic and Optical Performances of CeO2 by 

Substitution of Titanium 

Physical Chemistry 

Research 

2021 

18 Assessing the optoelectronic performance of d-orbital doped 

cubic HfO2: The case of W, Nb, and Mo 

Optik 2022 

 

 .ٗ شٖبداث اىخقذٝش اىج٘ائز مخب اىشنش ، بً: ثبٍْ

 الدنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الذكر أو ت

 1993 رئيس جامعة بغداد / الطالب الستسيزشكر وتقدير 1
 2009 رئيس جامعة بغداد / دورة المغة العربيةشكر وتقدير 2
 2009 كمية العمهم جامعة بغدادعسيد  ر العمسي/ مذاركة في مؤتسشهادة تقديرية 3
 2006 عسيد كمية السعمسين بالزاوية شهادة تقدير/ لمجههد السبذولة 4
 2012 الجامعة السدتشررية كمية التربية/عسيد  / مذاركة في مؤتسرشهادة تقديرية 5
 2012 بابلالجامعة  /لمعمهم الررفة كمية التربيةعسيد  / مذاركة في مؤتسرشهادة تقديرية 6
 2013 الجامعة السدتشررية كمية التربية/عسيد  / مذاركة في مؤتسرشهادة تقديرية 7
 2015 الجامعة السدتشررية كمية التربية/عسيد  / مذاركة في مؤتسرشهادة تقديرية 8
 2015 ابن الهيثم-عمهم الررفةكمية التربية لمعسيد  / وضع اسئمة امتحان تشافديشكر وتقدير 9
عمى مرتبة متقدمة الجامعة حرهل /شكر وتقدير 10

 (/QSترشيف )
 2016 وزير التعميم العالي والبحث العمسي

ووسائل  األجهزةتأهيل مختبر  إعادة/ شكر وتقدير 11

 اإليزاح

 2016 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد 
 2016 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  / القاء ندواتشكر وتقدير 12
 2017 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  ندوات اقامة/ شكر وتقدير 13
 2017 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  االجهزة/ لجشة ترميز شكر وتقدير 14
 2017 ابن الهيثم-ة التربية لمعمهم الررفةكميعسيد  / مشاقذة طالبة ماجدتيرشكر وتقدير 15

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5039241
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5039241
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab8096/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab8096/meta
https://www.scientific.net/KEM.886.108?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound
https://www.scientific.net/KEM.886.108?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://www.physchemres.org/article_131555_59b24afc0f596dd8be46355707b83609.pdf
https://www.physchemres.org/article_131555_59b24afc0f596dd8be46355707b83609.pdf


 

 2018 رئيس جامعة بغداد (1) / نذر بحث في مجمة عمسيةشكر وتقدير 16
 2018 رئيس جامعة بغداد (2) / نذر بحث في مجمة عمسيةشكر وتقدير 17
 2018 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  / تقييم بحهث مؤتسرشكر وتقدير 18
 2018 ثمابن الهي-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  / مذاركة في مهسم ثقافيشكر وتقدير 19
 2018 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  / اقامة دورات مجانيةشكر وتقدير 20
 2019 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  / تجهيز مختبرات شكر وتقدير 21
 2019 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  قة نقاشية/ مذاركة في حمشكر وتقدير 22
 2019 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  لجشة تقييم االداءة متسيز جههد /شكر وتقدير 23
 2020 وزير التعميم العالي والبحث العمسي (2عدد )لمجههد السبذولة / شكر وتقدير 24
 2020 لعمسياوكيل وزارة التعميم العالي لذؤون البحث  شكر وتقدير/ لمتسيز في التعميم االلكتروني 25
 2020 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير/ لمجههد السبذولة في اداء السهام 26
جامعة ذي -عسيد كمية التربية لمعمهم الررفة اهداء كتاب مشهجي /شكر 30

 قار

2020 
 2020 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  انجاز اعسال لجان/ شكر وتقدير 31
 2020 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  لجشة تقييم االداء في جههد مبذولةل/شكر وتقدير 32
 2021 وزير التعميم العالي والبحث العمسي جههد استثشائية/ شكر وتقدير 33
 2021 رئيس جامعة بغداد / نذر بحث في مجمة عمسيةشكر وتقدير 34
 2021 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  شكر وتقدير/ مهام لجشة االعتسادية السركزية 35
 2021 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  في لجان مشاقذاتلجههد  /شكر وتقدير 36
 2022 وزير التعميم العالي والبحث العمسي شكر وتقدير/ تثسين جههد 37
 2022 رئيس جامعة بغداد / نذر بحث في مجمة عمسيةشكر وتقدير 38
 2022 ابن الهيثم-كمية التربية لمعمهم الررفةعسيد  مهام ممفات تقييم االداء/شكر وتقدير 39
 2022 رئيس جسعية الخهارزمي العراقية شكر وتقدير/ مذاركة في محاضرة عمسية 40

 

ً حبصع  أٗ اىَخشجَت اىنخب اىَؤىفت : ب

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 9002 ونيات وتطبيقاتهاأساسيات اإللكتر  0

 

 بث ــاىيغ : عبششاً 

  اىعشبٞت 

 اىخشمَبّٞت            

 االّجيٞزٝت          


