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 .ؤْالت انعهًية أٔالً : انً 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 7331 التربٌة المستنصرٌة

 1007 التربٌة للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1075 العلوم بغداد

    أخرى

 ثبَيبً : انحذرج انٕظيفي . 

 

 ثبنثبً : انحذريش انجبيعي . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

ولحد االن  1005 امعة بغدادج كلٌة العلوم 1

    2 مستمر

3    

4    

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 2005-12-22هي  جاهعة بغذاد-كلية العلىم-قسن الفيزياء هذرس هساعذ 1

 2011-6-5الى  

ولحذ االى  2011-6-5هي  جاهعة بغذاد-كلية العلىم-قسن الفيزياء هذرس 2

 هستور بالذوام

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعبً : انًقزرات انذراصية انحى قًث بحذريضٓب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1005 مختبر االول العام الفٌزٌاء 7

 1001 مختبر الثرموداٌنمك  الفٌزٌاء  1

 1003 مختبر الذرٌة الفٌزٌاء 3

 1003 نولوجٌا الفراغمناقشة تك الفٌزٌاء 4

 1070 مختبر اللٌزر الفٌزٌاء  5

 ولحد االن 1077 مختبر االلكترونٌات الفٌزٌاء 6

 1071 االختٌاري)االلكترونٌات التطبٌقٌة( الفٌزٌاء 1

 

 :انحي أشزف عهيٓب( انزصبئم  ،االطبريخ  )خبيضبً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

7    

1    

3    

4    

5    

6    

1    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحي شبرك فيٓب.انعهًية ٔانُذٔات انًؤجًزات صبدصبً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 تنفٌذٌةلجنة  جامعة بغداد 1003 لعلمً الثالثالمؤتمر ا 1

 لجنة ساندة لومكلٌة الع-جامعة بغداد 1070 المؤتمر الوطنً االول 2

المؤتمر العلمً االول لقسم  3

 الفٌزٌاء

كلٌة العلوم -جامعة بغداد 1077

 للبنات

 مشاركة ببحث

 مشاركة ببحث تركٌا-استنبول 1074 المؤتمر الدولً الثانً 4

كلٌة العلوم -جامعة بغداد 1075 المؤتمر الوطنً الثانً 5

 للبنات

مشاركة 

 اعمال
6 IOP Conf. Series: Journal of 

Physics: Conf. Series 1003 
(2018) 011005 

 كلٌة التربٌة-جامعة بغداد 1072
 )ابن الهٌثم (

مشاركة 

 ببحثٌن
المؤتمر التخصصً الثانً  7

 فً الفٌزٌاء وتطبٌقاتها
قسم -كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072

 الفٌزٌاء
مشاركة 

 اعمال
     

قسم -العلومكلٌة -جامعة بغداد 1072-3-73 علمٌةندوة  
 الفٌزٌاء

 حضور

قسم -كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1-11 علمٌةندوة  
 الفٌزٌاء

 حضور

قسم -كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-3-11  علمٌة ندوة 
 الفٌزٌاء

 حضور

قسم -كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-4-13 علمٌةندوة  
 الفٌزٌاء

 حضور

دائرة التدرٌب -ءوزارة الكهربا 1072-5-3 ندوة علمٌة 
 والتطوٌر

االشراف على 
الزٌارة العلمٌة 

 روحضو
 الندوة

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة التأهٌل التربوي دورة اللغة االنكلٌزٌة

 دورة اللغة العربٌة للتدرٌسٌٌن الجدد دورة الترقٌات العلمٌة

المشاركة فً اعمال المؤتمر الوطنً  لبة الدراسات العلٌاالدورة التأهٌلٌة لط
 الثانً /كلٌة العلوم للبنات

وزارة -المشاركة فً مشروع )تطبٌق( العمل كعضو فً وحدة ضمان الجودة
 الشباب والرٌاضة

1072 
االشراف على الزٌارة العلمٌة فً وزارة  الورشة العلمٌة التدرٌبٌة/قسم الفلك

 1072حث والتطوٌر دائرة الب-الكهرباء

   1074معرض االفكار العلمٌة  

  1075معرض االفكار العلمٌة الثالث 

  1076معرض االفكار العلمٌة الرابع 

  1071معرض االفكار العلمٌة الخامس 

  

 

 ثامنا: اللجان واالعمال االخرى التي عمل بها 

 مكان ال السنــة  العنوان  ت

ة اللجنة المشرفة على احتفالٌ 1
 1070-1003التخرج 

 جامعة بغداد 1003

 كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1077 العمل فً وحدة ضمان الجودة 2

لجنة لتحدٌد احتٌاجات  3
 مختبرات الدراسات االولٌة

  قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1077

لجنة لتطوٌر الدراسات االولٌة  4
من االجهزة والمستلزمات 

 المختبرٌة

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1077

مقررٌة الدراسات لجنة  5
 الصباحٌة

 قسم الفٌزٌاء–كلٌة العلوم -جامعة بغداد 1075

اللجنة األمتحانٌة/الدراسة  6
 المسائٌة

 قسم الفٌزٌاء–كلٌة العلوم -جامعة بغداد 1075

 سم الجٌولوجًق–كلٌة العلوم -جامعة بغداد 1076-1075 لجنة جرد قسم الجٌولوجً 7
 



 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد-مكتبة كلٌة العلوم 1075 لجنة جرد المكتبة 8

 كلٌة العلومعمادة -جامعة بغداد 1076-1075 لجنة فحص االجهزة واالثاث 9

 كلٌة العلومعمادة -جامعة بغداد 1071-1076 لجنة فحص االجهزة واالثاث 01

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1071-1076 لجنة االستالل االلكترونً 01

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 لجنة االستالل االلكترونً 02

 كلٌة العلومعمادة -جامعة بغداد 1072-1071 لجنة فحص االجهزة واالثاث 03

 عمادة كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 لجنة صٌانة االجهزة والمعدات 04

 عمادة كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 لجنة االستالل االلكترونً 05

لجنة االرتباط مع وحدة  01
 تكنولوجٌا المعلومات

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1071-1072

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 اللجنة االمتحانٌة المسائٌة 08

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 المعلوماتٌةلجنة االعالم و 09

 كلٌة التربٌة-الجامعة العراقٌة 1072-1071 لجنة استالل 11

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 لجنة االشراف التربوي 10

 اءقسم الفٌزٌ-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1071 لجنة مناقشة طالبة ماجستٌر 11

 قسم الفٌزٌاء-كلٌة العلوم-جامعة بغداد 1072-1071 لجنةمناقشة مشارٌع التخرج 12

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع تاسعا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

خصائص حجم حبٌبات الكوارتز والكلس الموجود فً الغبار  0
 1003ط على مدٌنة بغداد فً حزٌران المحلً الساق

المجلة العراقٌة 
 للفٌزٌاء

1070 

تأثٌر زاوٌة المٌل وزاوٌة السمت السطحٌة والمراٌا فً القدرة  1
 الخارجٌة للوح الخالٌا الشمسٌة

 

كلٌة العلوم 
 للبنات

1077 

 بغداد مدٌنة على الجو من والنزرة الرئٌسٌة العناصر تساقط 2

 1070عام

اقٌة المجلة العر
 للعلوم

1071 

 بذور في والبروتييز االميليز انزيمي فعالية في (نيون – هليوم ) الليزر تأثير 3
 الباقالء وبادرات

International 

Journal for 

Sciences and 

Technology(IJST) 

1071 

تأثٌر السٌلكون وااللمنٌوم على باودر الجسٌمات النانوٌة  5
Nd:TiO2  المحضر كفلتر بصريIR 

 

 ICAESAM- تركيا
1074 

المطعم بالحدٌد للتطبٌقات  TiO2  فعالٌة التحفٌز الضوئً  5
 جل-الداخلٌة بطرٌقة السول

مجلة علوم وتقنٌة 
 الهند-النانو

1075 

الرقٌقة المطعمة   TiO2الخواص التركٌبٌة والبصرٌة ألغشٌة  1

 باأللمنٌوم المحضرة بطرٌقة التغطٌس 
مجلة التحلٌل 

فٌزٌاء الطٌفً وال
 المانٌا-الجزٌئٌة

1075 

المطعمة بأمالح االلمنٌوم والنحاس  TiO2قدرات اغشٌة  8

 والحدٌد فً تطبٌقات التنظٌف الذاتً 
مجلة العلوم 

 الهند-البٌئٌة

1076 

لكترود واالضافات على كفاءة األتأثٌر الحجم الحبٌبً ونوع  9
 خلٌة الصبغة الشمسٌة المحضرة 

مجلة العلوم 
 لهندا-البٌئٌة

1076 

01 Effect of particle size of TiO2 and additive 

materials to improve dye sensitized solar cells 

efficiency 

IOP Conf. Series: 

Journal of Physics 1072 



 

 

 

 

 

 

 

00 Chaotic behaviour of the Rossler model and its 

analysis by using bifurcations of limit cycles and 

chaotic attractors 

IOP Conf. Series: 

Journal of Physics 1072 

الخاليا الشمسية المنشأة عمى األصباغ الطبيعية التي أعدت باستخدام ثاني  01
 أكسيد التيتانيوم في طور االنتس

المجلة العراقٌة 
 للفٌزٌاء

1072 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :عاشرا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احد عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

معالً السٌد وزٌر التعلٌم  كتاب شكر وتقدٌر  7
 العالً والبحث العلمً

2-71-1073 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم كتاب شكر وتقدٌر 1
 بغداد

71-5-1003 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم شكر وتقدٌركتاب  3
 بغداد

70-6-1003 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم شهادة تقدٌرٌة 4
 بغداد

14-3-1003 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم كتاب شكر وتقدٌر 5
 بغداد

72-5-1070 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم كتاب شكر وتقدٌر   6
 بغداد

70-6-1070 

-العلوم للبنات عمادة كلٌة شهادة تقدٌرٌة  1
 جامعة بغداد

76-3-1077 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم كتاب شكر وتقدٌر   2
 بغداد

1-6-1074 

جامعة -عمادة كلٌة العلوم شهادة تقدٌرٌة  3
 بغداد

75-5-1075 

    

 1071-77-10 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر  

معالً السٌد وزٌر الشباب  شهادة تقدٌرٌة 
 والرٌاضة

73-3-1072 

 1072-1-77 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر 

مساعد رئٌس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدٌر 
 للشؤون العلمٌة وكالة

71-1-1072 

 1071-77-16 عمٌد كلٌة العلوم كتاب شكر وتقدٌر 



 

 

 

 

 

 

 

 1071-77-16 عمٌد كلٌة العلوم  كتاب شكر وتقدٌر 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر اثنا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

7   

1   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــعشر :اللغ ثالثة 

 العربية 

  االًكليزية            

              

  

 

 

 

   CD هلحىظة : يتن تسلين ًسخة على  


