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 المعلومات الشخصية  1

 املعلومات 
 ندى اسماعيل ابراهيم حبيب الزبيدي  االسم الرابعي واللقب 

 1982/ 9/10 اتريخ التولد

 متزوجة  احلالة االجتماعية 

 Nadaismaeel2017@gmail.com الربيد اإللكرتوين

 07715833828 قم  املوابيل  ر 

 

 المؤهالت العلمية  2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 مدرس  الدرجة العلمية 

 الفيزياء  القسم العلمي 

 تدريسي  العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

 الشهادة 
االختصاص  

 العام
االختصاص  

 الدقيق
 سنة التخرج  الكلية  اجلامعة 

م  العلو بغداد  فيزياء  البكالوريوس 

 للبنات 

2004 

الفيزياء   فيزياء  املاجستي 

 النظرية 

العلوم   بغداد

 للبنات 

2013 

فيزياء   فيزياء  الدكتوراه

 البالزما 

 2020 العلوم  بغداد

 

 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي 
 2013/ 16/07يف   2052 مدرس مساعد 

 2021/ 3/3يف  707 مدرس 
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 الكهرابئية و املغناطيسية  االوىل
 اساسيات ميكانيك الكم  الثالثة
  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر  لة اجمل عنوان البحث أو الدراسة 
A comparative study of 

polyaniline/MWCNT with 

polyaniline/SWCNT 

nanocomposite films synthesized by 

microwave plasma polymerization 

Synthetic 

Metals 

15 

February 

2019 

Electrochemical evaluation of 

polyaniline/multi-walled carbon 

nanotube 

composite synthesized by microwave 

plasma polymerization as a 

supercapacitor electrode 

IOP 

Conference 

Series: 

Materials 

Science and 

Engineering 

2020 

Polyaniline/carbon nanotube AIP 15 

5 
  الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان شهادة ال
 A STUDY OF THE SCATTERING املاجستي 

FACTOR AND SOME ATOMIC 

PROPERTIES FOR  

Be AND Be-LIKE IONS 

 
 Electrochemical evaluation of الدكتوراه

polyaniline/carbon 

nanotube composites synthesized by 

microwave 

plasma polymerization technique as 

supercapacitor 

electrodes 
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composite 

supercapacitor electrodes 

synthesized by a 

microwave-plasma polymerization 

Conference 

Proceedings 

2372 

November 

2021 

   
 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
.International Conference st1

in Physical Science&Advance 
Materials 

Turkey/Istanbul 20-26 /2019 

AIP Conference Proceedings 

2372, 130017 (2021) 

The United 

Arab Emirates 

 

2021 

 2022/ 4/ 19 قسم الفيزايء  التطبيقات الكهروكيميائية للمواد النانوية 
   

 

 

 

 

 

 الدورات  9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 
Electrical energy storage 
system (battery and 
supercapacitor) 

قسم الفيزايء/كلية  
 العلوم

2-3 /6/2021 

   
   
   

 

 

 

 

 إىل  -من  املنصب اإلداري / العلمي   
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المناصب اإلدارية  

 والعلمية

 2020/ 1/9 مقرر الدراسات االولية  
 اىل

14 /9 /2029 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها 

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي  

 للبحوث واألطاريح 

 تقومي علمي لرسالة ماجستي  1
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13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
 2021/ 1/ 31 371 عمادة كلية العلوم/جامعة دايىل

 2021/ 5/ 23 1380 ىلعمادة كلية العلوم/جامعة داي
 11/2021/ 14 4433 عمادة كلية العلوم/جامعة دايىل

 2022/ 1/8 11053 رائسة جامعة دايىل 
   
   
   
   

 


