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 المعلومات
 أسعذ أحًذ كبيم يهذي  االسم الرباعي واللقب

 18/11/1962 تاريخ التولد

 يتضوج الحالة االجتماعية
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 07700263139 رقم  الموبايل 

 

 

 انًؤهالد انعهًٍخ 2
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 تذسٌسً العنوان الوظيفي

 

 

 انشهبداد 3
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ثصشٌبد ال انفٍضٌبء الماجستير

 االنكتشونٍخ
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 األنقبة انعهًٍخ 4

 (العدد وتاريخ األمر ) األمر الجامعي  اللقب العلمي
 30/7/1990 مدرس مساعد

 4/5/1998 مدرس
 16/12/2008 أستاذ مساعد

 23/2/2016 أستاذ
 

6 
انًىاد وانًشاحم 

انذساسٍخ انتً 

 ٌذسسهب

 المادة الدراسية المرحلة
 الميكانيك وخواص المادة االولى 
 الصريات الفيزيائية الثالثة

الدراسات العليا 
 الماجستير 

 سيمنر+لمي منهج البحث الع

  

7 
انجحىث 

وانذساسبد 

 انًنشىسح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
مجلة ديالى للبحوث  السالبة البصرٌة للعناصر الحقٌقٌة الصور  

 العلمية والتربوية 
2008 

 2008 مجلة الفتح الكهروستاتٌكٌة العدسات بواسطة االٌونٌة الحزم وأنحراف تولٌد
مجلة ديالى للبحوث  He -Ne للٌزر البصرٌة الخواص على الجوٌة المؤثرات اسةدر

 العلمية والتربوية
2004 

 الغشٌة الكهربائٌة الخواص بعض دراسة
 CuIn(Se0.2 Te0.8)2, CuIn  (Se 0.8Te0.2  )2 

 2007مجلة الفتح 

 – لٌزر مة منظو فً معدن زجاج لحام فً الحراري التمدد تأثٌر  
 البصرٌة االركون اٌون

العلمية  مجلة ديالى للبحوث
  والتربوية 

2009 

5 
عنبوٌن انشسبئم 

 واألطبسٌح

 العنوان الشهادة
ونية المغناطيسية ثنائية القطب حسابات عن تصميم العدسات االلكتر الماجستير

 الكروي الالمتناظرة غير المشبعة
 Enhancement of Gas Sensing Properties of Metal الدكتوراه

Oxides Thin Films by Embedding of Noble Metals 

Nanoparticles 
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الرٌاضٌة  الدالة شكل على تعتمد مغناطٌسٌة عدسة تصمٌم  
 
 

مجلة ديالى للعلوم 
الصرفة 

2010 

 مٌثاكرٌالت مثٌل البولً الغشٌة البصرٌة الثوابت دراسة  
( PMMA)  كاما  بأشعة المشععة النقٌة

مجلة اوروك لالبحاث 
علمية ال

2009 

  Optical Despersion parameters of (PMMA)doped 

Red methyl Irradiated by Gamma rays 
مجلة التربية االساسية 
الجامعة المستنصرية 

2012 

  Modulating mathematical function to represent 

The magnetic field of the magnetic lens 
مجلة ديالى للعلوم 

الصرفة 
2014 

  OPTICAL PROPERTIES AND ATOMIC FORCE 
MICROSCOPY OF CDS THIN FILMS PREPARED BY 
CHEMICAL BATH DEPOSITION AND CHEMICAL 
SPRAY PYROLYSIS METHODS 

International Journal 

of Current Research 2014 

  SEM studies on diamond films prepared by 
HF-CVD method 

Nano science and 

Nano Technology 

Indian journal 

2014 

 الكترونٌه لعدسه والمسقطٌه الشٌئٌه البصرٌه الخواص مقارنة  
 العكسً التصمٌم بطرٌقة المتناظرة

 

يجهخ دٌبنى نهعهىو 

 انصشفخ

2012 

   XRD and AFM analysis of Iron 
oxide(fe2O3) Thin films prepared by 
chemical spray pyrolysis method:the 
effect of substrate temperature 

يجهخ دٌبنى نهعهىو 

 انصشفخ
2015 

  Effect of Mn Doping on optical properties of 
NiO thin films prepared by chemical spray 
pyrolysis method 

Journal of 

chemical, 

Biological and 

physical sciences 

2015 

  Study of the Effect of annealing on the optical   
properties of (cofe3O2 )  films prepared by  
chemical spray pyrolysis method 

Journal of 

chemical, 

Biological and 

physical sciences 

2016 

  Synthesis and study of the optical and 

structural properties of Au and Ag 

nanoparticles by pulsed laser ablation (PLAL) 

technique 

Digest Journal of 

Nanomaterials and 

Biostructures 

2021 

  Effect of Au and Ag nanoparticles addition on 

the morphological, structural and 

optical properties of ZnO thin films deposited 

by sol-gel method 

Journal of Ovonic 

Research 
2022 
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 انذوساد 9

 اريخالت مكان انعقادىا اسم الدورة
 2013 جامعة ديالى دورة الحاسبة االلكترونية 

جامعة ديالى كلية  دورة ضمان الجودة ومتطلبات الحصول على االيزو
 العلوم

2015 

جامعة ديالى كلية  دورات تدريبية في قسم الفيزياء كلية العلوم 
 العلوم

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
يشاد ؤدانى

ووسش واننذواد 

 انًشبسك فٍهبانعًم 

 التاريخ مكان انعقادىا ورشة العمل/  الندوة/ المؤتمر اسم 
 2010 كلية العلوم ديالى المؤتمر العلمي االول 

كلية التربية  المؤتمر العلمي السادس 
 االصمعي ديالى 

2010 

 2011 كلية العلوم ديالى  المؤتمر العلمي الثاني 
 2012 كلية العلوم ديالى مؤتمر العلمي الثالثال

المؤتمر الدولي الرابع للنانوتكنولوجي والمواد   
المتقدمة 

مركز ابحاث النانو 
الجامعو 

التكنلوجية 

2013 

 2002-2001كلية العلوم ديالى   الندوة العلمية االولى والثانية   
 رٌد نك اقامتها  جامعة العمل التً ورشة   

 عمان/االردنٌة انٌة  فً المملكةالبرٌط
24 - 29 / 9 / 2011  

 2011االردن /عمان 

 2015جامعة كرميان المؤتمر العلمً الثانً    
ورش عمل وندوات ومؤتمرات اخرى فً   

حضورٌة والكترونٌة . جامعة دٌالى وكلٌاتها 
 2022-2017جامعة ديالى  
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 إلى -من  العلمي/ المنصب اإلداري 
 2003-2002 كلية العلوم ديالى /س قسم الحاسوب رئي

 2006-2003 معاون العميد كلية العلوم ديالى
 4/2009                         رئيس قسم الفيزياء كلية العلوم ديالى

 2012الى   11/2009 كلية العلوم ديالى/ معاون العميد لشؤون الطلبة  
 

 

 

11 
انشهبداد انتقىًٌٍخ 

انحبصم  وانتقذٌشٌخ

 عهٍهب

 

شهادات تقديرية لالشتراك في عدة دورات وورش عمل منها شهادة تقديرية لالشتراك في 
الورشة العلميةالتي اقامتها جامعة ريدنك في االردن وكذلك في تاسيس كلية العلوم 
جامعة ديالى وحضور والمشاركة في مؤتمرات جامعة ديالى وكلية العلوم والجامعات 

 االخرى
  

 

12 
انتقىٌى انعهًً 

 نهجحىث واألطبسٌح

تقويم علمي لالبحاث العلمية المنشورة في مجلة ديالى للعلوم الصرفة وتقويم علمي  
 لرسائل الماجستير

  
 

13 
كتت انشكش وانتكشٌى 

 انحبصم عهٍهب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 2022-2009 ------ 20عدد /جامعة ديالى 
 2022-2001 ------- 40عدد /كلية العلوم 

    ------ 6عدد /وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
   

 


