
 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية 

1 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 
 

 وفاء عبد الستار شاطي بحر العبيدي    /الرباعي واللقب االسم 
 

 

 المعلومات الشخصية  1

 املعلومات 
 وفاء عبد الستار شاطي بحر العبيدي  االسم الرابعي واللقب 

 1980/ 19/3 اتريخ التولد

 متزوجة   احلالة االجتماعية 

 wafaa.satar80@gmail.com الربيد اإللكرتوين

 07711315544 رقم  املوابيل  

 

 المؤهالت العلمية  2

 ماجستير   التحصيل العلمي

 ماجستير   الدرجة العلمية 

 قسم الفيزياء   القسم العلمي 

 مدرس مساعد   العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

االختصاص   الشهادة 
 العام

االختصاص  
 الدقيق

 التخرج سنة  الكلية  اجلامعة 

التربية   بغداد  الفيزياء   الفيزياء   البكالوريوس 

ابن  

 الهيثم 

2022 

فيزياء   ماجستير   املاجستي 

الحالة  

الصلبة  

 والمواد  

 2021 العلوم   ديالى 

      الدكتوراه
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 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي 
 2021/ 7/ 7 / ف 8619 مدرس مساعد 

  مدرس 
  أستاذ مساعد 

  أستاذ
 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  ة املرحل
 البصرايت الفيزايوية  اثلث عامة 

 التحليل العددي عملي   املرحلة الثانية  
 الرايضيات  اثلث عامة  

  
 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر  اجمللة  عنوان البحث أو الدراسة 
Co-precipitation method for the 

preparation of Mn-Zn Ferrite and study 

their Structural and Magnetic properties 
Joural of 
Ovonic 

Research  

August 
2022 

Structural and optical characterization of 

nanostructured undoped CuO and 

cobalt - doped CuO thin films 
Joural of 
Ovonic 

Research 

Decemer 
2021 

Preparation and Study of the Properties of 

CoZnFe2O4 Using Co- Precipitation 

Diyala 
Journal for 

2021 

5 
  الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان شهادة ال
تصنيع ودراسة الدقائق النانوية للمركبني   املاجستي 

CoZnFe2O4 وNiZnFe2O4   املغناطيسية للتطبيقات
  الطبية 

  الدكتوراه
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Method Pure Science 

  Synthesis of Iron-nickel Particles by Co-

precipitation Technique and 

Used as a Contrast Medium in an MRI 

Machine 

IOP 
Conference 

Series: 
Materials 

Science and 
Engineering 

2021 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
 2022/ 6/4 قسم الفيزايء   طريقة استخدام املكبس اهليدروليكي والقالب املعدين  

Cener fage uses    2022/ 4/ 13 قسم الفيزايء 
حتضي املساحيق والسبائك املعدنية ابستخدام تقنية  

 ميتالوجيا املساحيق  
 2022/ 5/ 17 قسم الفيزايء  

تصنيع سبائك معدنية خمتلفة ابستخدام طريقة  
 تكنلوجيا املساحيق  

 2021/ 4/7 قسم الفيزايء  

 

 

 

 

 

 الدورات  9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 
 2022 قسم الفيزايء   وامهيته    اجهزة قياس املواد النانوية

 2021/ 6/ 22 قسم الفيزايء   طرق التعامل مع املواد النانوية  
   
   

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية  

 والعلمية

 إل  -من  املنصب اإلداري / العلمي 
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11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها 
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12 
التقويم العلمي  

 للبحوث واألطاريح 

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
 2022/ 4/ 30 2207426/ 3069 مكتب رئيس جملس الوزراء  

 2022/ 1/8    11053  وزير التعليم العايل والبحث العلمي  
 2022/ 6/ 30 817/  2م و   وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 2021/ 6/10 2883 السيد عميد كلية العلوم  
 2022/ 7/3 764 السيد عميد كلية العلوم 

 2022/ 3/ 27 988 رئيس جامعة دايل 
 2022/ 4/ 12 / لعلوم  السيد عميد كلية ا 

 2021/ 8/ 16 2285 السيد عميد كلية العلوم  
 2021/ 3/ 16 933 السيد عميد كلية العلوم  
 2021/ 3/ 28 949 السيد عميد كلية العلوم 

 2020/ 8/ 26 1430 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
 


