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 22/5/7711 الصدر /مدينة بغداد الميالد: تاريخ محل 

 :العزاق الدولة 

 الفيزياء /قسم التزبية /كلية المستنصزية الجامعة الىظيفة: محل 

 مدرس الىظيفي: العنىان 

 

 :الدراسية الشهادات

  

   M.Sc:  تحضير كاشف انضوئي )الجامعة التكنولوجٌة علوم تطبٌقٌة/فٌزٌاء تطبٌقٌة ماجستٌر فٌزٌاء تطبٌقٌة/كواشف ضوئٌةCdS:Cu/Si    

    4002 /4/42. (pyrolysisالحراري) –بطرٌقة الرش الكٌمٌائً 

   B.Sc: /2000/6/23 انجامعت انمطتىصريت /كهيت انتربيت /قطم انفيسياء  بكهوريوش فيسياء 
 

 انجوائس وانتكريم األكاديمي

 

  2004تهنئة من رئٌس الجامعة التنكولوجٌة لنٌل شهادة الماجستٌر 

  30/10/2011شكروتقدٌر من رئٌس الجامعة المستنصرٌة)) 

  (26/4/2011)شكروتقدٌر من رئٌس الجامعة المستنصرٌة 

  (2014 /17/4)شكروتقدٌر من رئٌس الجامعة المستنصرٌة 

 14/10/2009رٌة شكروتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنص)) 

  20/4/2011))شكروتقدٌر من عمٌد كلٌة العلوم /جامعة دٌالى 

 (21/4/2011) شكروتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة 

  (3/5/2011)تهنئة من عمٌد كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة 
  18/5/2015))شكروتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة 

  26/10/2015من رئٌس الجامعة المستنصرٌة شكر وتقدٌر)) 

  9/11/2016من رئٌس الجامعة المستنصرٌة شكر وتقدٌر)) 

  (4/5/2016من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً )شكر وتقدٌر 
 

 انخبرة األكاديميت وانتذريص:

 

 2005  .محاضر فً متوسطة الرافدٌن للبنٌن لمادة الكٌمٌاء الثانً متوسط 

  كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة/ ,مدرس مساعد, فً قسم الفٌزٌاء 2005 -2009مه 

  كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة/ فً قسم الفٌزٌاء ,مدرس,  2009 - 2016من 
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 المقزرات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات األولية

 المواد النظرٌة المواد العملٌة

مختبر المٌكانٌك /االول مختبر الحاسبات,  
 مختبر االلكترونٌات /الثالث

 مختبر الكهربائٌة/ االول والثانً
 مختبر البصرٌات /الثانً

 مختبر النووٌة/الرابع

 الفٌزٌاء الجامعٌة المرحلة االولى/قسم الرٌاضٌات
 االلكترونٌات المرحلة الثالثة /قسم الفٌزٌاء

فٌزٌاءالفٌزٌاء الذرٌة المرحلة الثالثة /قسم ال  
 فٌزٌاء الفلك المرحلة الثانٌة /قسم الفٌزٌاء 

 

 المنشىرات العلمية

 

 بحوث عهميت. 

 

 

 

 

 

 اسماء التدرٌسٌٌن اسم البحث
المجلة التً نشر بها 

 البحث
تارٌخ 
 النشر

 الجهة:جامعة/مؤسسة العدد

االنتقاالت االلكترونٌة للبولً مثٌل 
( المشوب pmmaٌثاكرٌالت)

 (FeCl2بثانً كلورٌد الحدٌد)
رشدي ابراهٌم جاسم /نادر فاضل 

 المستنصرٌة 1 2010 كلٌة التربٌة حبوبً/علً طاهر محً

تاثٌر المعاملة اللٌزرٌة على 
الخواص البصرٌة الغشٌة اوكسٌد 

 (Fe2O3الحدٌدٌك )
رشدي ابراهٌم جاسم / كٌالن اسعد 

 دٌالى 1 2010 دٌالى للعلوم الصرفة كاظم /محمد حمٌد عبدهللا

تاثٌر الحرارة على قٌم دراسة 
الزحف لمواد متراكبة من راتنج 

 المستنصرٌة 66 2010 كلٌة التربٌة االساسٌة رشدي ابراهٌم جاسم االٌبوكسً

تأثٌر التشوٌب على خواص اغشٌة 
CdS  المحضرة بطرٌقة الرش

 الحراري –الكٌمٌائً 
حمد رحٌم  د.عالء الدٌن النعٌمً/د.

العلومكلٌة  حمود/ رشدي ابرهٌم جاسم  النهرٌن 2 2011 

دراسة فجوة الطاقة للبولً مثٌل 
( المشوب pmmaمٌثاكرٌالت)

 (phphبمادة الفٌنول فثالٌن)

رشدي ابراهٌم جاسم/عبٌدة عامر 
عبدالحسٌن/خالد زكرٌا ٌحٌى/علً 

 المستنصرٌة 2 2011 كلٌة التربٌة حسن رسن

الكسر الحجمً على  دراسة تاثٌر
قٌم الخصائص المٌكانٌكٌة 

 المستنصرٌة 72 2011 كلٌة التربٌة االساسٌة رشدي ابراهٌم جاسم / علً حسن رسن لمتراكبات النوفوالك

تأثٌر التشوٌب باوكسٌد النحاس 
على فجوة الطاقة البصرٌة وطاقة 

 اورباخ الغشٌة اوكسٌد المنغنٌز

/طارق جعفر محمد حمٌد عبدهللا
علوان/علً طاهر محً/ رشدي ابراهٌم 

 2015 كلٌة التربٌة جاسم

عدد 
خاص 

(1مجلد)  المستنصرٌة 

دراسة تأثٌر التشوٌب على 
الخواص البصرٌة لبولً مثٌل 

(المشوب pmmmaمٌثاكرٌالت )
 BTBبمادة البروممثٌمول االزرق

/هادي احمد رشدي ابراهٌم جاسم
منٌبة عبٌدة عامر عبدالحسٌن/ حسٌن/

االغامحمد   2015 كلٌة التربٌة 

عدد 
خاص 

(1مجلد)  المستنصرٌة 
SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION THE 
OPTICAL PROPERTIES AND 
FT-IR SPECTROSCOPY OF 
PMMA/CR2O3 BLEND 
FILMS. 

Rushdi. I. Jasim, Athraa N. 
Jameel, Tariq J. Alwan GESJ: Physics, 2016 

Vol. 
15, 

No.1 Georgian 



 

 تطىيز المهارات:

 

 .  Conferences.    . 

 (16/11/2009)العلمً االول / كلٌة العلوم /جامعة دٌالى مشاركت في مؤتمر 

 20/4/2011))الثانً / كلٌة العلوم /جامعة دٌالى  العلمًمشاركت في مؤتمر  

 2011/4/21الثامن عشر كلٌة التربٌة /الجامعة المستنصرٌة  العلمًمشاركت في مؤتمر) ) 

 215/4/23 /الجامعة المستنصرٌة /قسم الفٌزٌاء التخصصً الحادي والعشرون كلٌة التربٌة العلمًمشاركت في مؤتمر))   

  2006/3/22مشاركت في دوراث طرائق انتذريص 

 2016 ورشت عمم حول بروامج االكطم 

 Certifications 

  2010 انحاضباث دورةفي  وئيقت كفاءة  

 اجتياز امتحان IC3 ( 866.66بتقدٌر) ( ً2011ف)  

 Workshop 

  ورشة عمل فً برنامج االكسل 


