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 تطوير المهارات:

 

 ات العليا للبوليمر والصبغات الليزرية لدي القدرة عل  تشغيل اجهزة مختبر الدراسUV-visible spectrometer, FTIR,باالضافة ال  اجهزة والمجهر  وجهازالفلورة .

 .ومختبر الصلبة تجارب مختبر الثرموداينمك للدراسة االولية 

  : ومؤتمر امعة  بغداد/ التربية ابن الهيثم ومؤتمرات مجلة الكوفة للفيزياء. ج مؤتمرات .التربية و مؤتمرات الجامعة ألمستنصريه كليهالمشاركة في العديد من المؤتمرات مثل

 .2212جامعة بابل
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ميراالكا لتحسس االحصائية الخصائص دراسة 9  enet  مختلفة التنكستن اضاءة لشدات ثناءية اختبارية لصورة للفيزياء االول الكوفة مؤتمر– للفيزياء الكوفة مجلة– الكوفة جامعة   عدد 

صخا  
 2077-5830 2010 
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كاشف عل  الغشاء سمك تأثير دراسة 13  Te:S المتناظر غير السطح ذو العشرون المؤتمرالعلمي– مجلةكليةالتربية– المستنصرية الجامعة  17العدد    2213 

14 Optical properties of GeSe4,GeSe4Te0.01 and GeSe4Te0.03 thin films (IJAIEM)Journal of application innovation in engineering and management المجلد 
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1العدد   2214 

17 The effect of (He-Ne)laser irradiation on the optical properties of methyl orange doped PVAfilms Journal of radiation research and applied science 7العدد
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18 Effect of change weight of silver nitrat of optical properties of PVPin ethanol والعشرين الحادي العلمي المؤتمر/الجامعةالمستنصرية/كليةالتربية مجلة  مجلد/ خاص عدد 

2215 نيسان  2  

19 Estimated theoretical model for effect of thickness of Pbs photodetector on the (I-V)characteristics Journal of applied physics science international لدالمج 

1العدد 5  2325-5272 2212 

20   Optical Properties of Laser Dye Rhodamine B Doped Polymethylmethacrylate- Polycarbonate Film الجامعةالمستنصرية/كليةالتربية مجلة 37ص 3العدد 
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26 Effect of adding coumarin dye on optical properties of polycarbonate films  Journal of college of education No.3 
pp.63  2019 June   
27 Effect of doping ratios of rhodamine6g dye on optical properties and ftir spectroscopy of polyvinyl acetate polymer Journal of college of education No.3 
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28 Effect of diode laser on physical properties of CdS thin films First international conference. Emerging electrical energy, electronics and computing 
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Journal of physics(JPCS)IOP   2019 
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29. Effect of Gamma Irradiation on The Optical Properties of PVA / Ag Nano-composite Global Journal of Scientific Researches Available online at gjsr.blue-
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Film Iraqi Journal of Science   31/7/2020 
31. Effects of Anthracene Doping Ratio and UV Irradiation Time on Photo-Fries Rearrangement of Polycarbonate Baghdad Science Journal 

المؤتمر انعقاد     
25-29/10/2019 

في نشرالبحث تم  
23/6/2020   
          

 Awards and academic honor 
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COURSES TAUGHT: 
 

1 - Teaching in the laboratories of the Department of Physics (electricity - mechanics - atomic - optics - solid - Thermo). 
2 - Supervision in the graduate laboratory (laboratory polymer and laser dyes). 
3- Teaching the first stage of the Department of Biology General Physics Theory 2018 
4- Supervision and discussion of the fourth stage students graduation project 2015-2019 
 

Academic experience and teaching: 



 
1- Educational qualification course in teaching methods 2006. 
2- IC3 Course in Computer Department - Mustansiriya University 
3- Educational and Academic Advising Committee. 
4 - Committee for the management of books and statistics. 
5- Continuing Education Committee 2018 
6- Computer efficiency course 2018 
7.English Proficiency Course 2018, 
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 Papers. 

 Etc. 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

• I have the ability to operate the equipment of the graduate laboratory for polymer and laser dyes UV-visible spectrometer, FTIR, fluorescence and 

microscope. In addition to thermodynamic laboratory equipment for the initial study and solid laboratory. 

• Participation in many conferences such as: Conferences of the University of Mustansiriya College of Education and the conferences of the University of 

Baghdad / Education Ibn al-Haytham and conferences Kufa Journal of Physics. Babylon University Conference 2018. 

 

 

 

 

  

 

 


