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6 
المواد والمراحل 

سية التي الدرا

 يدرسها

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

Investigation phase in case of Bragg 

coupling.

 -لة جامعة ذي قارمج

 4المجلد -2العدد

2008

( CuOتأثير التشعيع على الثوابت البصرية ألغشية )

  .المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

ديالى للبحوث  مجلة

كلية  - التطبيقية

جامعة ديالى. -الطب

2008

استتتادات تقايتتاا معالجتتة الصتتور لدراستتة الحجتت  الحبيبتتي 

  .(3O2Feد الحديديك )ألغشية اوكسي

مجلة كلية التربية 

الجامعة -األساسية

العدد -المستاصرية 

56.

2009

( المشتتو  PSدراستتة الثوابتتت البصتترية لبتتولي ستتتايري  )

 .(2FeClبثاني كلوريد الحديد )

جامعة -مجلةأوروك

العدد الثاني-المثاى

2009

 PM)  ميثاكريالا مثيل للبولي الطاقة فجوة دراسة

MA) المشو  بالمثيل البرتقالي  

 

 -) مجلة كلية التربية

-الجامعة المستاصرية

عدد خاص بالمؤتمر 

 العلمي السادس عشر

2009 

استادات تقاياا معالجة الصور لدراسة التغير اللوني 

( المحضر بأسماك 3O2Feألغشية اوكسيد الحديديك )

 -مجلة كلية التربية

-الجامعة المستاصرية

2009

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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لعدد األولا  .ماتلفة

Effect of Sn Doped on the Structural and 

Optical Properties of ZnO Thin Films. 

–مجلة كلية العلوت 

 جامعة واسط 

2009

دراسة تأثير التشعيع على الثوابت البصرية ألغشية 

x-1(Cdo)x(Zno)  المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي

  .الحراري

علوت مجلة دبالى لل

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010

دراسة تأثير التشعيع على الثوابت البصرية ألغشية 

 2)x-1TexCuIn(Se  المحضرة بطريقة التباير

 .الحراري في الفراغ

الى للعلوت يمجلة د

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010

البصرية  بعض الاواص تأثير المعاملة الليزرية على

  .ألغشية أوكسيد الحديد الرقيقة

الى للعلوت يمجلة د

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010 

المحضرة  (xSnx-1Pbلماظومة )الاواص البصرية 

  .بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

الى للعلوت يمجلة د

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010

 البصرية الطاقة فجوة على كاما بأشعة عالتشعي تأثير

 .الرقيقة   x(CdO)1-x(ZnO) ألغشية

 

 -مجلة كلية التربية

 الجامعة المستاصرية

عدد خاص في -

 مؤتمر السابع عشر.
 

2010 

Influence of gamma radiation on optical 

properties of  CdS . thin films prepared by 

chemical path technique.

الى للعلوت يمجلة د

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010

The effect of Iron Chromate on The Optical 

Properties of PMMA Films.

الى للعلوت يمجلة د

-1العدد-الصرفة

كانون الثاني -6المجلد

2010

Inter- Bands Transition of Fluorine Doped 

Zinc Oxide Film. 

لة جامعة كربالء مج

عدد خاص  -العلمية

ببحوث المؤتمر 

العلمي السادس 

 للجامعة

2010
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Urbach Energy and Dispersion Parameters 

Doped PVA Films 2)3of Cu (NO

مجلة جامعة كربالء 

عدد خاص  -العلمية

ببحوث المؤتمر 

العلمي السادس 

 للجامعة

2010

Annealing Effects on Some Optical 

Properties of(Ag2O:CdO) Thin Films 

  

مجلة كلية التربية 

الجامعة -األساسية

عدد –المستاصرية 

خاص بالمؤتمر 

العلمي الثاني عشر 

2010

( شو  بثاني PSدراسة فجوة الطاقة للبولي ستايري )

 (FeCl2كلوريد الحديد )

مجلة علوت 

الجامعة  -المستاصرية

-المستاصرية

5عدد ال-21المجلد

2010

دراسة تأثير أشعة كاما على فجوة الطاقة البصرية ألغشية 

       .(PMMA) ميثاكريالا البولي مثيل

مجلة دبالى للعلوت 

-4العدد-الصرفة

.6المجلد

2010

     تأثير شائبة الفلور على الثوابت البصرية ألغشية

(Cr2O3) .المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري

 -ة كلية التربية مجل

عدد خاص بالمؤتمر 

العلمي الثام  عشر 

لكلية التربية الجامعة 

 المستاصرية.

2011

Studying the effect of thickness' variation 

on some optical properties of Iron Oxide 

Thin Films.

مجلة ديالى للعلوت 

-العدد الرابع-الصرفة

 .المجلد السابع

2011

Annealing effect on the optical energy gap 

of (CdTe) thin films. 

المؤتمر العلمتي الثتاني 

لكليتتتتة العلتتتتوت جامعتتتتة 

 نيسان.–ديالى 

2011

Effect of Thickness on The Optical 

Parameters of PVA:Ag. 

المؤتمر العلمتي الثتاني 

لكليتتتتة العلتتتتوت جامعتتتتة 

 نيسان.–ديالى 

2011

Studies the Structural and Optical 

Properties of (CdO :Ag2O)Thin Films. 

المؤتمر العلمتي الثتاني 

لكليتتتتة العلتتتتوت جامعتتتتة 

 نيسان.–ديالى 

2011
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- Dispersion Parameters of (PMMA-red 

methyl) Irradiated by Gamma Rays.

مجلة كلية التربية 

الجامعة -األساسية

المستاصرية, 

 .75العدد-18المجلد

2012

) O2.5H4BaSO -Characterization of (PVA

Composites.

مجلة ديالى للعلوت 

عدد خاص  -الصرفة

بالمؤتمر العلمي 

 الثالث.

2012

- Influence of dopant concentration on 

Dispersion Parameters of ZnO:Sn Thin 

Films.

مجلة ديالى للعلوت 

عدد خاص  -الصرفة

لمؤتمر العلمي با

 الثالث.

2012

Some Optical Parameters of PS Films 

Doped with CuO. 

مجلة ديالى للعلوت 

عدد خاص  -الصرفة

بالمؤتمر العلمي 

 الثالث.

2012

الطاقة البصرية وبعض على فجوة تأثير التلدي  

 . (x (CO) x-1 )2SnO ألغشية الاصائص البصرية

 

لى للعلوت مجلة ديا

عدد خاص  -الصرفة

بالمؤتمر العلمي 

 الثالث.

2012

Measurement of radon gas concentration in 

cement samples by using nuclear track 

detector (CR-39). 

مجلة ديالى للعلوت 

عدد خاص  -الصرفة

بالمؤتمر العلمي 

 الثالث.

2012

Determination of alpha particles 

concentrations in soil Samples taken from 

area situated in Anbar governorate by using 

 nuclear track detector (CR-39). 

مجلة ديالى للعلوت 

 -8المجلد -الصرفة

 .4العدد 

2012

( CuOألغشية ) األنتقاالا األلكترونيةتأثير التشعيع على 

 ي الحراريالكيميائ لتحللالمحضرة بطريقة ا

 

مجلة أب  الهيث  للعلوت 

 -التطبيقية

2011 

Optical Properties of (PMMA Doped red 

methyl)Films 

مجلة كلية التربية 

الجامعة -األساسية
2012 
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المستاصرية,  

 .75العدد-18المجلد

 

تأثير التشويب بالفلور على معامل االمتصاص وفجوة 

 الكيميائي بطريقة المحضرة 3O2(Crالطاقة ألغشية ) 

 التحلل الحراري

 

-مجلة كلية التربية

الجامعة المستاصرية 

عدد خاص بالمؤتمر 

العلمي التاسع 

-26-25للفترة عشر

 نيسان.

 

2012 

Determination the Dispersion Parameters and 

Urbach Tail of Iron Chromate Doped 

 PMMA Films 

المجلة العراقية 

–لعلوت كلية ا-للفيزياء

-جامعة بغداد

 .17العدد-10المجلد

2012 

Effect of Substrate Temperature on Optical 

Properties of CdS Thin Films 

 

ATTI DELLA 

“FONDAZIONE 

GIORGIO 

RONCHI” 

ANNO LXVII, - 

N. 2  أيطاليا 

 

2012 

The effect of annealing on Some Optical 

O:Ag2O) films characteristics of (Cd

 .prepared by spray pyrolysis 

-مجلة كلية التربية

 الجامعة المستاصرية

 .3العدد -

 2012 

Influence of Thickness on Optical 

Properties of (PVA- CoCl2) films . 

 

 -مجلة علوت ذي قار

-جامعة ذي قار

 .1العدد-4المجلد

2013 

effect of Annealing on the optical properties 

Thin Films 2)x-1TexCuIn(Seof  

 

-مجلة كلية التربية

-الجامعة المستاصرية

عدد خاص بالمؤتمر 

 العلمي العشرون.

 2013نيسان

Influence of the annealing temperature on 

) thin films2Optical properties of (CuInSe 

 

2013 

Influence of gamma radiation on Optical 

films xCuO)( x-1)3O2(Mn properties of 

 

2014 

Optical Characterization of Red Methyl 

Doped Poly (Vinyl Alcohol) Films 

 

International 

Journal of 

Engineering and 

2014 
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ISSN: 2321-

0869, Volume-2, 
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Adhesion Studies of Nanocomposite Thin 

Films Based on the P3OT:F-SWCNTs 

Nanomaterials 

2016, 6.

2016 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

كلية التربية / الجامعة المؤتمر العلمي السادس عشر

المستاصرية

 2009أيار/ 27-28

.

 16/11/2009-15كلية العلوت/ جامعة ديالى المؤتمر العلمي األول

.

 المؤتمر العلمي السابع عشر

 

ية / الجامعة كلية الترب

 المستاصرية

 2009أيار/ 27-28

. 

/كانون 10-9جامعة واسط  المؤتمر العلمي الثالث.

2009األول/

كلية العلوت/الجامعة  لمؤتمر العلمي السادسا

المستاصرية

2010/شباط/9-10

 4/2010/ 15-14كلية العلوت /جامعة بغداد لمؤتمر العلمي الوطاي العراقي للفيزياءا

كلية التربية  لمؤتمر العلمي الثاني عشرا

/الجامعة األساسية

المستاصرية 

/ نيسان/ 20-21

2010  .

 لمؤتمر العلمي السادسا

 

مايس /  2 -1 جامعة كربالء 

2010 . 

 المؤتمر العلمي السابع عشر

 

كلية التربية /الجامعة 

 المستاصرية

 .2010مايس/  5-6

 ولمؤتمر الفيزياء األال

 

/ كلية التربية أب  

 حيان/جامعة بابل

28-29-

11/2010. 

/كلية العلوت  قس  الفيزياء الثالث لتقانة الاانو وتطبيقاتها لمؤتمر العلميا

 /جامعة بغداد

28-29/2011 

 لمؤتمر العلمي الثانيا

 

-19 كلية العلوت/ جامعة ديالى/

 . 2011/نيسان/20

 المؤتمر العلمي الثام  عشر

 

كلية التربية / الجامعة 

 المستاصرية

 2011أيار 27-28

. 

 المؤتمر العلمي الثالث.

 

. 2012/أيار7 -6كلية العلوت/ جامعة ديالى
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 المؤتمر العلمي التاسع عشر

 

الجامعة /كلية التربية

 المستاصرية

25-26 

 2012/نيسان

  العلمي األولالطالبي المؤتمر 

 

كلية التربية 

جامعة /الاألساسية

المستاصرية 

 2012/نيسان 17

تشري  8-7 جامعة بابل لمؤتمر الوطاي للفيزياءا

 2012االول

الجامعة /كلية التربيةالمؤتمر العلمي العشرون

المستاصرية

24-25 

نيسان

الادوة العلمية )األتصاالا الحديثة وتطبيقاتها في 

 عصرنا الحالي(

/كلية العلوت/ قس  الفيزياء

 امعة ديالىج

18/3/2014 

THE 8th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ADVANCED 

MATERIALS, ROMANA , ROCAM 

2015. 

University 

Politehnica of 

Bucharest,ROMANA 

2015 
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 


