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 المعلومات الشخصية  1

 املعلومات 
 س أ.م.د،الفت احمد محمود عبا االسم الرابعي واللقب 

 ١٣/٩/١٩٧٩ اتريخ التولد

 متزوجة  احلالة االجتماعية 

 Olfatahmed183@gmail.com الربيد اإللكرتوين

 07719613384 رقم  املوابيل  

 

 المؤهالت العلمية  2

 دكتوراه   التحصيل العلمي

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية 

 الفيزياء  القسم العلمي 

 تدريسي  العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات  3

 الشهادة 
االختصاص  

 العام
االختصاص  

 الدقيق
 التخرج سنة  الكلية  اجلامعة 

تربية   بغداد فيزياء  الفيزياء  البكالوريوس 

ابن 

 الهيثم

٢٠٠١ 

فيزياء   الفيزياء  املاجستي 

 المواد

المستنصر 

 ية 

كلية  

 العلوم 

٢٠٠٥ 

فيزياء   الفيزياء  الدكتوراه

المواد  

والحالة  

 الصلبة 

علوم   بغداد

 البنات

٢٠١٥ 

 

 اجلامعي ) العدد واتريخ األمر (األمر  أستاذ م /اللقب العلمي العلمية  األلقاب 4
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 2005 مدرس مساعد 
 2010 مدرس 
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي  

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 سياميك بوليمر ،املواد املرتاكبة  الرابعة عامة 

 فيزايء طبية  لتة/طبية املرحلة الثا
  Nanocomposites ماجستي  

  
 

7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر  اجمللة  عنوان البحث أو الدراسة 
Synthesis and Study of 

al Performance and Optic

Thermal Conductivity of 

PVA Polymers Reinforced 

Different Phases of Titanium 

Nanoparticles 

NeroNanotechnology  5/2022 

Preparation and 
investigation of gold 
nanoparticles by the 

International Journal 
of Nanoelectronics 

and Materials 

7/2022 

5 
  الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان شهادة ال
ئص ستخدام هرم املكوانت امللدنة ودراسة أتثيه على اخلصاا املاجستي 

 امليكانيكية والفيزايئية للسياميك
 Study the effect of MWCNTs on physical الدكتوراه

and mechanical properties of epoxy 
nanocomposites  
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technique of laser ablation 
for biological application 

Effect of Different Multi-

Walled Carbon Nanotubes 

MWCNTs on Mechanical 

and Physical Properties of 

Epoxy Nanocomposites 

 

IOP Conference 
Series: Materials 
Science and 
Engineering 

 

12/2020 

study the effect of 
TiO2nanoparticles on 

mechanical and thermal 
properties of epoxy 

nanocomposite 

Design engineering  5/2021” 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
 ٢٠٢٠ اجلامعة التكنلوجية  مؤمتر املواد اهلندسية 

 ٢٠٢١ كلية العلوم  مؤمتر كلية العلوم جامعة دايىل
 ٢٠٢٢ كلية العلوم   ئص امليكانيكية للمواد اخلصا 

 ٢٠٢٢ ة العلوم كلي دراسة خماطر االشعاع 
 

 

 

 

 

 الدورات  9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 
 ٣/٢٠٢٢ كلية العلوم   اخلصائص امليكانيكية للمواد 

 ١/٢٠٢٢ كلية العلوم  خماطر االشعاع
 ٣/٢٠٢٢ كلية العلوم  طرق حتضي اانبيب الكاربون النانوية 

 ٣/٢٠٢٢ كلية العلوم  فيزايء البالزما وبعض تطبيقاهتا 
 

 

 

 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
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المناصب اإلدارية  

 والعلمية

 إىل  -من  املنصب اإلداري / العلمي 
 ٢٠١٨-٢٠١٥من  ؤولة وحدة اعتماد املخترباتمس
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11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها 

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي  

 للبحوث واألطاريح 

تقومي  
أطروحة  
 ماجستي  

العلوم جامعة واسط مخس اطاريح ماجستي كلية   
 واثنان جلامعة تكريت كلية العلوم

تقومي  
أطروحة  
 دكتوره

 اطروحتان من جامعة واسط كلية العلوم 

تقومي  
حبوث 
مؤمتر  
كلية  
العلوم  

ة  جامع 
 دايىل

 ٣عدد                                              

تقومي  
حبث 
جملة  
 اهلندسة 

 ٣عدد

تقيم  
حبوث 
مؤمتر  

 ٤عدد



 
 

 التدريسية السيرة الذاتية للهيئة 

6 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

العلوم  
الصرفة 
كلية  
 الرتبية 

 

13 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر  اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 
 ٢٥/١٠/٢٠٢٢ ٢/١١٣٦و م  التعليم وزير 

 ٢٩/٥/٢٠٢٢ ١٤/٤٦٦و م وزير التعليم 
 ١٤/١٤٣٠م و وزير التعليم 

 
٢٦/٨/٢٠٢ 

 ٣٠/٤/٢٠٢٢ ٩٦.٣/٢٢٠٧٤٣١ رائسة جملس الوزراء 
 ١٥/٥/٢٠٢٢ ١٨٦٩ عميد كلية العلوم /جامعة واسط 

 ٢٠٢٢  رائسة اجلامعة 
 ٣٠/١١/٢٠٢٢ ٤٩٣١ جامعة دايىل /عميد كلية العلوم  
 ٤/٩/٢٠٢٢ ٣٥٦٩ جامعة واسط /عميد كلية العلوم

 


