
 

                                                انذاحيت انظيزة

 

         نهيب احًذ يحًذ جعفز انحًذاَياالطــــــــــــى   : 

  ًىادفيشيبء انحبنت انصهبت وان انخـخـصــص    :

 حذريظيت    :     انىظيفت

 انشهبدة : دكخىراِ

       يذرص انذرجت انعهًيت :

 قظى انفيشيبء             \ انخزبيت نهعهىو انصزفت ابٍ انهيثىكهيت  \جبيعت بغذاد  عُىاٌ انعًم   :

 laheeb.a.m@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq:  اإلنكخزوَيانبزيذ 

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت     

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006 كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت ابٍ انهيثى تغداد

 2012 كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت ابٍ انهيثى تغداد املاجستري

 دكتوراه

 

 2018 انخزبيت نهعهىو انصزفت ابٍ انهيثىكهيت  بغداد

 

 

 . ثبَيبً : انخذرج انىظيفي 

 الى -الفترج هي  الجهح الىظيفح خ

 2012 -2007 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح م.فيسياوي 1

 

mailto:laheeb.a.m@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 . ثبنثبً : انخذريض انجبيعي 

 الى -هي الفترج   الجاهعح )الوعهد / الكليح(  الجهح خ

انخزبيت نهعهىو انصزفت ابٍ انهيثى/ قظى كهيت  1

 انفيشيبء 
 انى االٌ  2002 جبيعت بغذاد

2    

 

 .رابعبً : انًقزراث انذراطيت انخى قًج بخذريظهب 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2002-2002 يخخبز انبصزيبث الػيزياء 1

 2013-2012 يخخبز انذريت الػيزياء 2

 2012-2014 يخخبز انُىويت الػيزياء 3

 2021-2012 انفيشيبء انذريت و انجشيئت الػيزياء 4

 -2022 طبقبث يخجذدة الػيزياء 5

 االن -2012 يخخبز فبئق انخىصيم نهذراطبث انعهيب الػيزياء 6

7    

 

  :ًاالطبريح ، انزطبئم ( انخي أشزف عهيهبخبيظب (: 

 السنــة مـــالقس ردالةال األرروحة  أو  ادم ت

   2018 - 2013 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح هدرش هطاعد 2

  2022- 2018 اتي الهيثن للعلىم الصرفح الترتيح هدرش 3



 

1    

2    

3    

 

  انخي شبرك فيهب.انعهًيت وانُذواث طبدطبً: انًؤحًزاث 

 يكبٌ أَعقبدهب انظُــت  انعُىاٌ  ث
 َىع انًشبركت 

 ) بحث / بىطخز حضىر(

 
 بحث واحذ انجبيعت انًظخُصزيت 2015 يؤحًز 

1 
 بحث واحذ انيىَبٌ \اثيُب  2012 يؤحًز 

2 
كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت /  2012 يؤحًز

 ابٍ انهيثى

 

 بحث واحذ

3 
 واحذ بحث جبيعت انقبدطيت 2012 يؤحًز

 
كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت /  2021 يؤحًز

 ابٍ انهيثى

 واحذ بحث

 2012 َذواث 4
كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت / 

 ابٍ انهيثى

 

 حضىر

 2012 َذواث 5
كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت / 

 ابٍ انهيثى

 

 حضىر

 2012 َذواث 6

كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت / 

 ابٍ انهيثى

 

 حضىر

 2020 َذواث 7
كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت / 

 ابٍ انهيثى

 

 حضىر

 2021 َذواث 8

انخزبيت نهعهىو انصزفت / كهيت 

 ابٍ انهيثى

 

 حضىر

 2022 َذواث 9

كهيت انخزبيت نهعهىو انصزفت / 

 ابٍ انهيثى

 انكخزوَيت            

 حضىر

 



 

  االخرى دابعا : األنشطة العلموة . 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

  عضى نجبٌ حذقيق انظجالث االيخحبَيت انذراطت االونيت

  انذراطت االونيت نجبٌ ايخحبَيتعضى 

  عضى نجُت حقييى االداء

  اطخالل وحقصينجُت عضى في 

  عضى نجُت غيبببث

  عضى نجُت االطعبفبث االونيت

 عضى نجُت اطخالو وحذقيق انًظخًظكبث انخبصت بًُحت 

 2015-2014انطبنب نهعبو انذراطي  

 

  عضى نجُت اجزاءاث انعًم

  شجزةاالشزاف عهى يشزوع سراعت انًهيىٌ 

  قظى انفيشيبء \عضى نجُت انظاليت وااليٍ 

  عضى نجُت حذقيق درجبث ايخحبَيت نهذراطت االونيت

يقببهت انطهبت انًخقذييٍ ناليخحبٌ انخُبفظي انذراطبث  عضى نجُت

 انعهيب
 

  ق درجبث ايخحبَيت نهذراطت انعهيبعضى نجُت حذقي

  عضى نجُت يُبقشت نهذراطبث انعهيب

 

 . خبيظبً: انًشزوعبث انبحثيت فى يجبل انخخصص نخذيت انبيئت وانًجخًع أو حطىيز انخعهيى 

 الطٌح هحل الٌشر أضن الثحث خ

1 The study of a improve model for D-D nuclear fusion 

reaction cross 

Haitham Journal For -Ibn AL
Pure and Applied Science 

2013 

2 The partial substitution of copper with  nickel oxide 

on the Structural 

OP Conf. Series: Journal 

of Physics: Conf    

2018 

3 Synthesis and study the Structural and electrical and 

mechanical properties of  High Temperature 

Superconductor Tl0. 5Pb0. 5Ba2Can-1Cun-

xNixO2n+ 3-δ Substituted with nickel 

Ibn AL-Haitham Journal 

For Pure and Applied 

Science 

2018 



 

4 Improvement the Superconducting properties of 

TlBa2 Ca2 Cu3xNix O 9-δ superconducting 

compound by partial substitution of copper with 

nickel oxide on the  

Energy Procedia 2019 

5 

 Effect of Nickel Substitution On 

Structural and Electrical Properties of Hg0. 

5Pb0. 5Ba2Ca2Cu3-yNiyO8+ δ Superconductor 

Composite  

journal of Physics: 

Conference Series   

2019 

6 Influence of addition (Mn) on enhance efficiency of 

(CuInTe2) photovoltaic cell  

Eurasian Chemico-

Technological Journal 

2019 

7 The influence of partial substation of antimony & 

lanthanum oxides on electrical and structural 

properties for the superconductor compound Bi2-

xSbxBa2Ca2-yLayCu3O 

AIP Conference 

Proceedings 

2019 

8 The partial substitution of copper with nickel oxide 

on the Structural and electrical properties of HgBa2 

Ca2 Cu3xNix O 8+δ superconducting compound  

OP Conf. Series: Journal 

of Physics: Conf 

2019 

9 Study the structure and electrical properties 

ofHgBa2Ca1.9ln0.1Cu3O8+δ Superconducting 

gamma irradiation  

proceeding of the 2nd 

international scientific 

conference of sustainable 

…  

2017 

10 The structural properties of Y1-

XLAXBA4CU7O15+ δ superconductor compound 

Digest Journal of 

Nanomaterials & 

Biostructures 

2022 

11    

12    

 



 

 

 

 .عاذرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و ذهادات التقدير 

 الطٌح الجهح الواًحح كتاب الشكر أو الجائسج أو شهادج التقدير خ

 

 2013 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد

1 

 2018 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد

2 
 2017 اتي الهيثن  –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد

3 
 2019 رئاضح الىزراء واحد

4 
 2019 رئيص جاهعح تغداد واحد

 2019 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد 5

 خوطح 6
 االهاًح العاهح لوجلص الىزراء

 هكتة الىزير 

 وكيل وزير

 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح 

 

2020 

 2021 هكتة الىزير اثٌاى 7

 2021 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  واحد 8

 2022 اتي الهيثن –كليح الترتيح للعلىم الصرفح  اثٌاى 

9    

10    

11    

15    



 

 

 . احد عشر :اللغــات 

              اللغح العرتيح 

    اللغح االًكليسيح         

    

 

 

 

 

 

 
 


