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 المعلومات الشخصية  1

 املعلومات 
 نادية محمد جاسم عبد الدايني  االسم الرابعي واللقب 

 1977/ 30/4 اتريخ التولد

 متزوجة  احلالة االجتماعية 

 nadiajassim@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 07712035032 وابيل  رقم  امل

 

 المؤهالت العلمية  2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية 

 الفيزياء  القسم العلمي 

 تدريسية  العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

 االختصاص العام  الشهادة 
االختصاص  

 الدقيق
 سنة التخرج  الكلية  اجلامعة 

البكالوريو 
 س

التكنولوجي  مواد علوم  علوم تطبيقية 

 ة

قسم العلوم  

 التطبيقية 

2002 

فيزياء   املاجستي 

 تطبيقية 

علوم  

فيزياء  

 الليزر 

معهد الليزر   بغداد

للدراسات  

 العليا 

2005 

 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي 
 13/5/2007  استاذ مساعد 

 2012/ 2/ 12 مدرس 
 2019/ 9/1 أستاذ مساعد 
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  أستاذ

 

6 
حل المواد والمرا 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 فيزايء الليزر  الثالثة
 تطبيقات الليزر  الثالثة
 تطبيقات الليزر يف الطب الثالثة
 املواد احليوية الرابعة 

 االلكرتونيات البصرية  املاجستي   
 اطياف الليزر  املاجستي   

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر  اجمللة  لبحث أو الدراسة عنوان ا
Plasmon assisted enhanced 

second-harmonic generation in 
single hybrid Au/ZnS nanowires 

Optical materials 2017/2/1 

A Review: Optical Second—
Harmonic Generation 

Enhancement via Plasmonic 
Surface—Theory and 

Applications 

Adv. Res 2016 

Preparation, morphology and 
study of some nonlinear optical 
properties of hybrid cadmium 

ournal of 
Ovonic 

Research 

2019 /7 /1 

5 
عناوين الرسائل  

 واألطاريح 

 العنوان الشهادة 
 Detection of Water Pollutants by Means املاجستي 

OF Laser Technique 
 Plasmon Assisted Enhanced Second الدكتوراه

harmonic generation in  single hybrid 
Au/ZnS nanowires   
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sulfied coated gold nanowires 
Nonlinear Optical Properties of 
CdS Semiconductor nanowires 

International 
Conference on 

Materials 

2018 

  Biosynthesis and study of some 
optical properties of silver 
nanoparticles in corporate 

plasmon resonance for 
antibacterial activities 

Plant Archives 2019 

  Synthesis and Characterstic of 
CdSxSe1-x Semiconductor 
Nanomaterials by Chemical 
Vapor Deposition Method 

Diyala Journal 
of Engineering 

Sciences 

2018 

   
Synthesis, Characteristics and 

Study the Photoluminscience of 
the CdSxSe1-x Nanocrystaline 

Thin Film 

Baghdad 
Science Journal 

2020 

  Investigation of the Cloudiness 
Concentration of Natural 

Resources Water by Diode Laser 

Journal of 
Global 

Scientific 
Research 

2019 

   
Investigation on synthesis, 

structural and nonlinear optical 
responses of cadmium selenide 
coated with gold nanoparticles 
induced by femtosecond laser 

Eastern-
European 
Journal of 
Enterprise 

Technologies 

2021 
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excitation 
   

Preparation of Aluminum 
Nanoparticles by Pulsed Laser 

Ablation and its Use in Reducing 
Iron Corrosion 

Journal of 
Optoelectronics 

Laser 

2022 

  PLASMONIC 
ENHANCEMENT IN 

MOLECULAR 
FLUORESCENCE OF 

NATURAL CURCUMIN DYE 
WITH SILVER 

NANOPARTICLES 
SYNTHESIS & BIOLOGICAL 

APPLICATION 

Journal of 
Pharmaceutical 

Negative 
Results 

2022 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
   
   
   
   

 

 الدورات  9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 
 2021 كلية العلوم  حتضي املواد النانوية بطريقة املستخلصات النباتية 

واص الفيزايئية لدقائق الفضة  حتضي ودراسة اخل
 النانوية احملضرة ابلطريقة اخلضراء 

 2022 كلية العلوم 

 2022 كلية العلوم  حتضي املواد النانوية ابلطريقة الفيزايئية 
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10 

 

 

المناصب اإلدارية  

 والعلمية

 إل  -من  املنصب اإلداري / العلمي 
وحلد   2022-10-25 قسم الفيزايء -مقررة دراسات عليا

 االن
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11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها 

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي  

 للبحوث واألطاريح 

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


