
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍشِ انزاجٍّ
 

 

 

 
    جاصى ايم كاظى:      ـى ـــــــــاالصــ

     6/2/2792     : جاسٌخ انًٍـالد 

     يحزٔجة      انحانة انزٔجٍة :

        اثُاٌ    ذد األٔالد  :ــعـــ

          يضهى  :   انذٌـــــــــــاَة

 انصهبة -    فٍزٌاء:         صــانحـخـص

  جذسٌضً:       ّــــــانٕظٍف

      أصحار يضاعذ     انذسجة انعهًٍة :

           قضى انفٍزٌاء –كهٍة انعهٕو  –جايعة بغذاد :      عُٕاٌ انعًم

        -----انعًم   :    ْاجف

     07901178922:    انٓاجف انُقال

 amelalmalki1974@yahoo.com كحشًَٔ :انبشٌذ إالن

 .ة أٔالً : انًؤْالت انعهًٍ 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 4991 العلوم بغداد

 0222 العلوم بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 0222 العلوم بغداد

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ثانثاً : انحذسٌش انجايعً . 

 الى -هن الفخرة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

 0242- 4991 بغداد كلٌة العلوم 1

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساصٍة انحى قًث بحذسٌضٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 4992 – 4991 مختبر االول عام -مختبر االلكترونٌات الفٌزٌاء 1

  0220 – 0222 ت مختبر االلكترونٌا الفٌزٌاء  2

 0222 فٌزٌاء عامة  التقنٌات االحٌائٌة  3

  0222 – 0222 الكواشف  الفٌزٌاء  4

  0222 – 0222 الطاقة الشمسٌة  الفٌزٌاء 5

 0229-0222 أشباه الموصالت  –موضوع خاص  الفٌزٌاء 6

  0229 – 0222 المٌكانٌك االحصائً  الفٌزٌاء  7

 الى -الفخرة هن  الجهت الىظيفت ث

-2779 جايعة بغذاد – كهٍة انعهٕو يعأٌ فٍزٌائً 1 2779  

 2222-2779 جايعة بغذاد –نعهٕوكهٍة ا طانبة ياجضحٍش 2

 2222-2222 جايعة بغذاد –كهٍة انعهٕو يذسس يضاعذ 3

 2229-2222 جايعة بغذاد – كهٍة انعهٕو طانبة دكحٕساِ 4

 2222-2229   جايعة بغذاد –كهٍة انعهٕو يذسس 5

 2229-2222 جايعة بغذاد –كهٍة انعهٕو أصحار يضاعذ 6



 

 

 

 

 

 

 

  0242 – 0229 فٌزٌاء عامة  الرٌاضٌات 8

 مختبر االول عام–مختبر الصلبة  الفٌزٌاء  9

 

0242 – 0244  

 0241-0244 الكهربائٌة والمغناطٌسٌة  الفٌزٌاء 11

 0242-0241 التوصٌل الفائق  الفٌزٌاء 

 0242-0242 تكنولوجٌا االغشٌة الرقٌقة الفٌزٌاء 11

 

 :انحً أششف عهٍٓا( انشصائم  ،االطاسٌح  )خايضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  سما ت

-0222 الفٌزٌاء مشارٌع تخرج المرحلة الرابعةاجراء العدٌد من البحوث الخاصة ب 1

0242 

2 

 

 c-GaAs     على  a-Ge:Sbاعادة حبلىر اغشيت   
  

 

 0242 الفٌزٌاء

3  

  
 نظام االغشيت الرقيقت  الفائقت الخىصيلت لعلى اضافت الفيناديىم حأثير 

Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3- yTiyO10+δ 

 

 

 

 0243 الفٌزٌاء

خىاص الويكانيكيت للوركب فائق على ال الكىبلج  يضحعىأثير ح تدراس 4
     2223-(Bi,Pb) الخىصيل

  

 0242 الفٌزٌاء

 

 انحً شاسك فٍٓا.انعهًٍة ٔانُذٔات انًؤجًشات صادصاً:  

 ركة نوع المشا مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
انًؤجًش انقطشي االٔل نهفٍزٌاء 

 ٔجطبٍقاجٓا
 حضٕس فُذق بابم  2222



 

 

 

 

 

 

 

0 
 2222 انعهًً نهفٍزٌاءانًؤجًش

جايعة انًٕصم/ كهٍة 

 انعهٕو
 بحث

انحهقة انذساصٍة االٔنى ٔانثاٍَة  2

 نقضى انفٍزٌاء/كهٍة انعهٕو 
2222 

جايعّ بغذاد/كهٍة 

 انعهٕو/قضى انفٍزٌاء
 حث ٔحضٕسب

انًؤجًش انعهًً االٔل نحقاَة  1

 انُإَ ٔجطبٍقاجٓا
2227 

جايعّ بغذاد/كهٍة 

 انعهٕو/قضى انفٍزٌاء
 حضٕس 

انًؤجًش انعهًً االٔل نحقاَة  2

انُإَٔانًٕاد انًحقذية 

 ٔجطبٍقاجٓا 

 حضٕس  نٕجٍةٕانجايعّ انحكُ 2227

3 
 بحث  جايعةبابم /كهٍة انعهٕو 2227 انشابعانعهًً انًؤجًش 

2 
 حضٕس جايعّ بغذاد/كهٍة انعهٕو 2227 انًؤجًش انعهًً انثانث 

انعهًً انٕطًُ انعشاقً انًؤجًش 2

 نهفٍزٌاء
2222 

جايعّ بغذاد/كهٍة 

 انعهٕو/قضى انفٍزٌاء
 حضٕس

انًؤجًش انعهًً انثاًَ نحقاَة  9

 انُإَ ٔجطبٍقاجٓا 
2222 

جايعّ بغذاد/كهٍة 

 انعهٕو/قضى انفٍزٌاء
 حضٕس

42 

نًشاسكة بعذد كبٍش يٍ ا

 انًؤجًشات ٔانُذٔات 
 حضٕس+باحث فً انعذٌذ يٍ انجايعات 2222-2229

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 محاضرات متقدمة فً مجموعة االغشٌة

 الرقٌقة

 عضو نقابة الفٌزٌائٌٌن والرٌاضٌٌن

ب عضو فً لجان متعددة )استالل+مناقشات طال
ماجستٌر ودكتوراة+تقوٌم علمً للبحوث 

 ولالطارٌح(

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تأثٌر أشعة بٌتا على بعض الخواص البصرٌة ألغشٌة الجرمانٌوم سٌلٌناٌد  4
 العشوائٌة

 0221 لعلوممجلة ام سلمة ل

تأثٌر التشعٌع بالنٌوترونات الحرارٌة على خواص التوصٌل الفائق  0
 TBCCOللمركب 

 0229 مجلة جامعة بابل

تأثٌر الزئبق علىخواص التوصٌل الفائق والخواص التركٌبٌة للمركب  2
TBCCO 

 0242 انًجهة انعشاقٍة نهفٍزٌاء

ئقة التوصٌل للمركب تأثٌر التعوٌض الجزئً للخارصٌن على الخواص الفا 1
BSCCO 

مجلة كلٌة التربٌة الجامعة 
 المستنصرٌة

0244 

بواسطة  Srوتعوٌض ال BiPbSrCaCu تصنٌع المركب فائق التوصٌل 2
Ag 

مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة 
 بابل

0240 

3 Pressure and fast neutron effect on the properties of 

TlBiBaCaCuO  

Journal of electron devices 0240 

2 Characteristic of I-V,C-V for a-Ge:Sb/c-GaAs 

hetrojunction 
International journal of 

thin films science and 

technology 

0242 

2 Effect of sintering temperature and time on the 

superconducting properties of TlBaCaCuO and 

TlSrCaCuO compounds  

Indian journal of applied 

research 
0242 

 تا ثٌر التعوٌض الجزئً للبزموث على الخصائص الفائقة التوصٌل للنظام  9
TlBiBaCaCuO 

المؤتمر العلمً الوطنً النسوي 
 الثانً/وزارة العلوم والتكنولوجٌا

0241 

42 Dependence of Conductivity and Carrier Mobility on 

Thickness and Annealing Temperature of a- Ge:Sb  

Films    

 

International Journal of 

Current Engineering and 

Technology 

0242 

44 Influence the Number of Laser Pulses on the 

properties of Bi1.7 Pb0.3Sr2Ca2Cu 2.9Ti0.1O10+δ. 

Superconducting Thin Films 

Australian Journal of 

Basic and Applied 

Sciences 

0242 

40 Electrical ,structural and morphological properties of 

Sb-doped Bi-based superconductors 

Advance in materials 

physics and chemistry 

0242 

تاثٌر زمن التلبٌد فً الخواص الفائقة التوصٌل لمركب  42
BiPbSrCaMnCuO 

لعلمً التخصصً الحادي المؤتمرا
والعشرون لكلٌة التربٌة/الجامعة 
 المستنصرٌة

0242 



 

 

 

 

 

 

 

41 Synthesis of  Tl2Ba2Ca2Cu3O10+δ superconductors with 

partial substitution of Tl by Hg 
International Journal of 

scientific research 
0242 

 Improvement high Tc phase formation in titanium 

doped bismuth superconducting 

ASIAN ACADEMIC 

RESEARCH JOURNAL 

OF  

MULTIDISCIPLINARY 

0242 

42 Vanadium Addition Effect on the Superconducting 

Properties of BPSCCO System 
J Supercond Nov Magn 0243 

43 Effect of Co substitution on the mechanical properties 

of Bi2Pb0.3Sr2Ca2Cu3-xCoxO10+δ system  

 

ASIAN ACADEMIC 

RESEARCH JOURNAL 

OF  

MULTIDISCIPLINARY 

0243 

 Structural and Superconducting Properties of 

Bi1.7Pb0.3VxSr2Ca2Cu 2.7Ti0.3O10+δ. System 

 

Australian Journal of 

Basic and Applied 

Sciences 

0242 

42 Effect of annealing temperature on the structural and 

morphological properties of Ge– Sb thin film 
 0242 مؤتمر اربٌل/قبول نشر

42 Effect of Sintering Time on the Superconducting 

Properties of Tl1.6Hg0.4Sr2Ca2Cu3O10+δ and 

Tl1.8Bi0.2Sr2Ca2Cu3O10+δ Compounds 
 

International Journal of 

science and nature  
 قبول نشر

0242 

 

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2226-2221 بغذادسئٍش جايعة  (9انعذد)شكش ٔ جقذٌش 1

 22229-2222 دعًٍذ كهٍة انعهٕو/ج بغذا (7انعذد)شكش ٔ جقذٌش 2

 2226-2221 بغذاديضاعذ سئٍش جايعة   (9انعذد)شكش ٔ جقذٌش 3

 ات .ــ:اللغ ارعاش 

 العربيت 

  االنكليزيت            

   

 

 ا.د. غيث نعوه فليح            ا.د. اسيا حويذ حوذ                                                

 عويذ كليت العلىم وكالت                                       رئيس قسن الفيزياء وكالت            

 


