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 المعلومات الشخصية  1

 املعلومات 
 مهدي حاتم ديوان احمد التميمي  االسم الرابعي واللقب 

 1976   اتريخ التولد

 متزوج  احلالة االجتماعية 

 mehdi_diwan@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

 07700104171 رقم  املوابيل  

 

 المؤهالت العلمية  2

 ماجستير  التحصيل العلمي

 استاذ  الدرجة العلمية 

 علوم الفيزياء القسم العلمي 

 تدريسي  العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

االختصاص   الشهادة 
 العام

االختصاص  
 الدقيق

 سنة التخرج  الكلية  اجلامعة 

 1999 مالعلو المستنصرية  - القيزياء البكالوريوس 

فيزياء الحالة   الفيزياء املاجستي 

 الصلبة

 2002 العلوم المستنصرية 

 - - - - - الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورة  ــص

شخصية  

 ونةــــمل
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 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي 
 2005  \ 12  \ 25 مدرس مساعد 

 2011  -4  -20في     5771 مدرس 
 2014\6\25يف   9283 أستاذ مساعد 

 2021-4-26يف   5527 أستاذ
 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
  
 املواد  فيزايء ةالثاني

  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر  اجمللة  عنوان البحث أو الدراسة 
دراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية المؤثرة على  

 لمدينة بعقوبة  جودة مياه الشرب
مجلة ديالى للعلوم  

 الصرفة 
 2010  -نيسان

الشرب في قضاء    دراسة بعض الخواص الفيزيائية لمياه

 بلدروز 
مجلة ديالى للعلوم  

 الصرفة 
تشرين الثاني 

2010 
دراسة مقارنة لجودة مياه الشرب في محطتي تصفية  

 المياه القديمة والجديدة لقضاء الخالص في محافظة ديالى 
مجلة جامعة كربالء 

 العلمية
2011 

Growth  of carbon  nanotubes by HF-

CVD method using simple route 
Journal of 

Electron 

Devices 

2014 

Structural and  dielectic  studies of  cobalt 

 ferrite nanopowder  prepared  by ceramic 

International 

Journal of 
كانون الثاني 

2014 

5 
عناوين الرسائل  

 واألطاريح 

 العنوان الشهادة 
دراسة الخواص الكهربائية لبعض مركبات قواعد شف ومعقداتها  املاجستي 

 لبعض الفلزات 
 - الدكتوراه
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method Current 

Research 
  x (O2(Agx-1CdOدراسة التوصيلية البصرية الغشية   

 بطريقة الترسب الكيميائي الحراري  المحضرة
مجلة ديالى للعلوم  

 الصرفة 
2011 

 Effect of thickness "variation of optical 

) composite "2CoCl-constant of (PVA 

اقليم  -مجلة جامعة كرميان

 2014 لعراقا-كوردستانا

  Effect of Film thickness on Optical and 

Structural Properties of CdS Thin Films 

prepared by spray pyrolysis 

مجلة ديالى للعلوم  
 الصرفة 

2014 

  film surface on the  2Effect of modified SnO

ammonia gas sensitivity at room temperature 
The 7th 

International 

Conference on 

Applied 

Science and 

Technology 

(ICAST 2019) 

AIP Conf. Proc. 

2144 

2019 

  Preparation , morphology and study of some non-

linear optical properties of hybrid cadmium sulfide 

coated gold nanowire 

Journal of 

Ovonic 

Research 

2019 

  Effect of Doped Nickel on the Structural and 

Electrical Properties of Alumina Prepared by the 

Chemical Co-precipitation Method 

Journal of 

Global Pharma 

Technology 

2019 

  The Effect of pH on the Structural Properties of 

Crystalline Alpha Alumina Powders Synthesized 

by Co-Precipitation Method 

International 

Journal of 

Nanoelectronics 

and Materials 

2020 

  Femtosecond optical nonlinearity signal 

and Dark field scattering microscopy of 

gold coated zinc oxide nanowires 

An inter 

disciplinary 

journal of 

neuroscience 

and quantum 

physics 

2020 

   Investigation of the Cloudiness 

Concentration of Natural Resources 

Water by Diode Laser 

Journal of 

Global 

Scientific 
Research 

2019 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل  

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
 2011-20-19جامعة   كلية العلوم املؤمتر العلمي الثاين 
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 دايىل المشارك فيها 
المؤتمر العالمي السابع للعلوم التطبيقية  

 والتكنولوجية
كلية العلوم جامعة  

 كربالء
نيسان  27-28

2019 
 2019\ 4\ 16 ندوة االستالل الكتروني والية كتابة الرسائل واالطاريح 

 2017\10\17 ندوة المياه المغناطيسية وتطبيقاتها الصناعية 
 

 

 

 

 

 الدورات  9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 
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المناصب اإلدارية  

 والعلمية

 إىل  -من  لمي املنصب اإلداري / الع 
 2019-2015 مقرر قسم الفيزايء للدراسة املسائية 

  
 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها 

 درع اجلامعة  
 جامعة دايىل شهادة تقديرية من كلية العلوم 
 شهادة تقديرية كلية العلوم اجلامعة املستنصرية 
 جامعة دايىل شهادة تقديرية من كلية العلوم 
 شهادة تقديرية من كلية العلوم جامعة دايىل 

 شهادة تقديرية من كلية العلوم جامعة دايىل   
 شهادة تقديرية من كلية العلوم جامعة دايىل   
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12 
التقويم العلمي  

 للبحوث واألطاريح 

 
كلية  \رسالة ماجستي  \  CBSTاتثي تركيز احلامالت والسمك على اداء النبيطة 

 2021-6-28ف يف  462رقم الكتاب    \جامعة تكريت\العلوم
 Spray Pyrolysis Deposition and Study the Structural, 

Morphology and Optical Properties of Fluorine doped 

Nanostructure Titanium dioxide Thin Film-ARTICLE 
 -) and2noparticles (ZrOStudy The effect of Zirconium Oxide Na

ARTICLE 
 Multi walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) on Some-

ARTICLE 
 Mechanical Properties of PMMA Nanocomposites-ARTICLE 

   Penetration of liquid glass phase into porous (3Y-

ARTICLE-) composite3O2TZP/Al 

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 حاصل عليهاال

 التاريخ رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
 2010\ 3\ 18 814\5 جامعة دايىل-مديرية شباب ورايضة دايىل

 2010\ 11\ 15 3232 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية
 2011\6\2 1407 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية

 2011\7\4 2020\5 مديرية شباب ورايضة دايىل
 2011\ 1\ 12 99 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية
 2012\ 2\ 13 380 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية
 2012\ 2\ 15 430 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية

 2013\ 5\ 14 1390 جامعة دايىل -كلية العلوم
 2014\6\2 1701 جامعة دايىل-كلية الرتبية االساسية

 2014\ 1\ 22 247 جامعة دايىل -العلومكلية 
 2015\ 10\ 11 2547 جامعة دايىل -كلية العلوم
 2016\1\7 55 جامعة دايىل -كلية العلوم

 2021\ 8\ 26 1430 \  14م و   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 2020\ 7\ 20 6513  \م \د\ش جامعة دايىل  

 2020\ 8\ 11 532  \  2  م د وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   
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 2020\5\6 208  \  2م د   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   
 2020\ 6\ 28 6035  \م \د\ش جامعة دايىل  
دائرة   \ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   

 البحث والتطوير
 2020\ 9\ 27 4443\  5ب ت  

 


