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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 زينب سعد مهدي قادر الكروي االسم الرابعي واللقب 

 22/8/1987 اتريخ التولد 

 متزوجة  احلالة االجتماعية 

 zaniab_saad@gmail.com اإللكرتون الربيد 

 07700772114 رقم  املوابيل  

 

 المؤهالت العلمية  2

 ماجستير  التحصيل العلمي 

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية 

 الفيزياء  القسم العلمي

 مدرس مساعد  العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

االختصاص   الشهادة 
 العام 

االختصاص  
 سنة التخرج  الكلية  اجلامعة  الدقيق 

 2009 التربية المستنصرية  الفيزياء الفيزياء البكالوريوس 

فيزياء الحالة  الفيزياء املاجستي 

 الصلبة

 2016 التربية المستنصرية 

      الدكتوراه 

 

 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر (  اللقب العلمي 
 2016/ 5/ 29بتاريخ    2014 مساعد مدرس 

  مدرس 

 

ورة  ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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  أستاذ مساعد 
  أستاذ

 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 الفيزايء العامة  االول 
  
  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة 

 اتريخ النشر  اجمللة  الدراسة عنوان البحث أو  
Study the effect of irradiation by 
laser-ray on the optical properties 
of the nanostructure In2O3 thin 
films 

Engineering and 
Technology 

Journal 
2015 

استخدام شعاع ليزر نيوديوم ياك لتشغيل 
 سطح سبائك الصلب 

احملكمة  اجمللة العلمية  
منشورات علوم  

 جغرافية 

2019/3/13 

Effects of Gamma Rays 
Irradiation on the Optical 
Properties of Mn Doped NiO 

-CoThin Films, Obtained by
 recipitation MethodP 

Indian Journal of 
Natural Sciences 

2019/2 

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان  شهادة ال
والتحسسية ألغشية   على بعض اخلواص الفيزايئية   رأتثي التشعيع ابلليز  املاجستي 

 اوكسيد االنديوم البلورية احملضرة بطريقة التحلل الكيميائي احلراري 
  الدكتوراه 
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Thermal Properties of Epoxy 
Phenol Resins and 

Formaldehyde Component with 
Mixing Ratios  Differential on the

and Reinforced by 
Nanoparticles 

Journal of Global 
Pharma 

Technology 
2019 

  Corrosion Resistance of Ductile 
Cast Iron Tube under Effect of 
Harsh Environments 

International 
Research Journal 
of Innovations in 
Engineering and 

Technology 

2018/8 
 

  Influence of Nitrogen Laser 
the Structural  Irradiation on

Properties of Nanocrystalline 
In2O3 FilmsPrepared by 
Chemical Spray Pyrolysis 

 
مجلة كلية التربية  

 االساسية للعلوم الصرف 

2018/9/1 

 

  WEAR RESISTANCE OF 
HYBRID BLEND 
REINFORCED BY FIBERS 
WITH DIFFERENT 
MIXINGRATIO 

International 
Journal of 

Engineering 
Technology 
Research & 

Management 

2018 

  Laser Irradiation Effect on the 
Optical Band Gap of In2O3 
Nanocrystalline onto Quartz 
Substrates 

International 
Journal of 

Scientific & 
Engineering 

Research 
 

2018/1 
 

  Effect of Thickness on 
Structural and Optical 
Properties of CdO Thin Films 
Prepared by Chemical Spray 
Pyrolysis Method 

NeuroQuantology 2020 

  Preparation Iron oxide nano 
powder in 20 minute      

2nd International 
Conference on 

Materials 
Engineering & 

Science 

2020 

  Synthesis, Characteristics and 
Study the Photoluminscience of 

x Nanocrystaline -the CdSxSe1
Thin Film 

 
Baghdad Science 
Journal 

2020 
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8 
ؤتمرات والندوات  الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ  مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
 نوفمرب 24-20 تونس  مؤمتر تونس مؤمتر/ 

التوصيف , التحديد والتحليل  ورشة عمل/

 االلي للمواد النانوية 
 2019/ 13/2-8 جامعة كاشان /ايران 

ندوة/ التقنيات النانوية والسرطان ودور املركز يف  
 هذا اجملال

املركز العراقي  
لبحوث السرطان  

 والوراثة الطبية 

14 /11/2018 

ورشة عمل /كيفية ملئ جداول االحصاء اجلامعي  
 2021- 2020التقين لسنة  

كلية العلوم /جامعة  
 دايل 

8 /2 /2021 

كلية العلوم /جامعة   اجهزة املوابيل على جسم االنسان ندوة/خماطر اشعة    
 دايل 

27 /2 /2022 

 

 

 

 

 

 الدورات 9

 التاريخ  مكان انعقادها اسم الدورة 
كلية العلوم /جامعة   

 دايل 
1 /9 /2021 

كلية العلوم /جامعة   
 دايل 

21 /11/2021 

   
   

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية  

 والعلمية 

 إل  - من  اإلداري / العلمي املنصب 
لغاية    2018/ 12/ 7 مسؤولة وحدة القبول يف شعبة الدراسات العليا يف كلية العلوم 

1 /10 /2019 
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11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 من املركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية  (1) 
 من مؤمتر تونس  (1) 
 جامعة دايل /قسم الشؤون العلمية (1) 
  
  

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح 

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها 

 التاريخ  رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
   اجلامعة املستنصرية/كلية الرتبية 

   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
   جامعة دايل /كلية العلوم 

   جامعة كاشان/ايران 
 2021/ 5/ 23 1380 جامعة دايل /كلية العلوم 

 2022/ 6/ 30 817 العلميوزير التعليم العايل والبحث 
   
   

 


