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 الشهاداث الجامعيت
 

  (Ph. D. in thin films) الرقيقتاألغشيت دكخىراه فلضفت في  8102

 

 انعهىو / كهٍحقسى انفٍزٌاء

 تغذادجايعح 
 

 عنىان االطروحت:

 

" comparative study of different polymer-carbon nanotube composite thin films for 

gas sensing " 

 

 M. Sc. (Materials Physics and Solid State ) فيزياء المىاد والحالت الصلبت/ الفيزياء  ماجضخير علىم 8102

 
 انعهىو نهثُاخ / كهٍحانفزٌاءقسى 

 تغذاد جايعح
 

 عنىان الرصالت

 

 " المحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراري Sic/OiN-تصنيع ودراسة الخصائص الكهروبصرية لكاشف  "

 

 Bachelor of Science ( physics) الفيزياءبكالىريىس علىم في علىم  8117

 
 انعهىو/ كهٍح انفٍزٌاء  قسى عهىو

 واسظجايعح 

 

 المؤهالث االكاديميت

 

 :انىظٍفح يذج خالل درستها تًان نًىاد واسظ جايعح انعهىو كهٍح فً االٌ تىح 2007 يُذ حسٍتذرٌ

 انزقًٍحيختثز 

 انثصزٌاخ يختثز 

 صهثح يختثز 

  يختثز انتًاحهٍح 
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  / جايعح واسظفٍزٌاء عايح فً كهٍح انتزتٍح / فسى انزٌاضٍاخ 

  اغشٍح رقٍقح 

  كهزتائٍح ويغُاطٍسٍح 

  يختثز انكهزتائٍح 

 انعهًً انثحج ويُهج انعهى فهسفح 

  يختثز انتحهٍم انعذدي 

  يختثز انًُذجح 

 .انُاَى وتطثٍقاته 
 

 :المهاراث                      
 

 انحاسىب. 

 تزوٍَحنكاال انحاسثح استخذاو يٍ ًكٍيت 

 ياتالب تاستخذاو تزايج كتاتح. 

  وخثزج فً استخذاو تزَايجMultisim و تزَايج الorigin 

 

 : اللجان                        

 

 نجُح 51يٍ  ح الكخزعضىٌح انهجاٌ اإلدارٌح انًختهف فً حًشاركان. 

  فً جًٍع أَحاء انجايعاخ انعزاقٍح ( 4نًاجستٍز )ُح اونج حعضىٌح انهجاٌ انعهًٍح وااليتحاٍَفً انًشاركح. 

  نهًجالخ  انعهًًنهتزوٌج يٍ ( فً يجالخ عانًٍح يصُفح ويقىو  55يحهٍا و )  ( تحخًا 5ألكخز يٍ ) عهًًيقىو

 واتحاث انتزقٍاخ انعهًٍح. انعهًٍح انًختهفح

 انفٍزٌاء عهىوانجايعٍٍٍ فً قسى  انطهثحنجاٌ يشارٌع  انًشاركح فً عضىٌح. 

 والبحذ الخذريش  – تاألكاديمي المهام
 

 مذرس دكخىرومذرس مضاعذ و معيذة  الحاضر الىقج –12/8117

 

 ، كهٍح انعهىو، جايعح واسظفٍزٌاءقسى عهىو ان

 

 المهام

 :حذريش مناهج الذراصاث العليا 

 حذريش مىاد عمليت ونظريت . -

 .ياجستٍز  طانة 5  اإلشراف في الذراصاث العليا: -

   

  معيذة 8102 -17/8117

 جايعح واسظ. /عهىوكهٍح ان /نفٍزٌاءعهىو ا قسى

 المهام

 الذراصيت االوليت ش المناهجيحذر: 

 الرقميتمخخبر 

 البصرياث مخخبر 

 صلبت مخخبر 

 مخخبر الخمارليت  
 

 مضاعذ مذرس 8107 - 8102

 انزقًٍحيختثز 
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 صهثح يختثز 

  يختثز انتًاحهٍح 

 فٍزٌاء عايح فً كهٍح انتزتٍح / فسى انزٌاضٍاخ / جايعح واسظ  

  يختثز انتحهٍم انعذدي 

  يختثز انًُذجح 
 

 جايعح واسظ. /عهىوكهٍح ان عهىو انفٍزٌاء/ قسى

 

 المهام

 

 دكخىر مذرس  إلى االن -2/8107

 

 انزقًٍحيختثز. 

 صهثحيختثز.  

  يختثز انتًاحهٍح. 

 اغشٍح رقٍقح.  

  كهزتائٍح ويغُاطٍسٍح. 

  يختثز انكهزتائٍح. 

 انعهًً انثحج ويُهج انعهى فهسفح. 

 عام  – الضيرة الىظيفيت

 
 

عدد  السنة
 السنوات

 الدرجة الوظيفية ومكان العمل
 من إلى

 واسطجامعة  ،لعموم ، كمية الفيزياءقسم عموم افي  مساعد باحث عممي 0 0222 0202

 بغدادامعة ج ،كمية العموم لمبنات، فيزياءقسم عموم ال ماجستير طالب دراسات عميا / ونصف 0 0202 0202

 واسطجامعة  ،لعمومكمية ا /فيزياءقسم عموم الفي  مدرس مساعد 4 0202 0202

 / واسط العمومكمية  /الفيزياء مدرس في قسم عموم  - 0202 الوقت الحاضر

 / واسط العمومكمية  / مقرر لجنة الترقيات الفرعية  /مدرس 0 0209 0202

00O0202 9 O0202 واسط العمومكمية  /الفيزياء في قسم عموم  / مقرر الدراسات األولية /مدرس شهرين / 

 / واسط العمومكمية  / / مسؤولة شعبة الشؤون العممية مدرس  - 00O0202 الوقت الحاضر
 

 

 االبحاد المنشىرة

 

 

 

 Preparation and characterization of nanostructured nickel oxide thin films by spray 

pyrolysis. 

 Polyaniline thin film as a gas sensor Prepared by electrochemical polymerization 

method. 
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 Preparation and Characterization of Nanostructured Cadmium Oxide CdO Thin Film 

by Drop Casting. 

 Preparation of Nanoparticles Copper Oxide using an Atmospheric-Pressure Plasma 

Jet. 

 Synthesis and characterization of polypyrrole as gas sensor. 

 Hydrogen sulfide sensors based on PANI/f-SWCNT polymer nanocomposite thin 

films prepared by electrochemical polymerization. 

 New Characterization of Polyaniline thin film as a gas sensor. 

 The Nanocomposite Film of Polypyrrole and Functionalized Single Walled Carbon 

Nanotubes as Gas Sensor of NO2 Oxidizing Gas. 

 Fabrication of Nanostructured silver liquid by Atmospheric-Pressure Plasma Jet for 

Bacteriological Applications 

 Effect the Functionlization Multi Wall Carbon Nanotube (fMWCNT) on the 

Characteristics of Polypyrrole Thin Films. 

 Influence of Annealing Temperature on Structure and Optical Properties of CdSe Films 

Using Radio Frequency Sputtering. 

 Effect of the chloroform as a chemical treatment on gas sensing for CuPcTs/ Alq3. 

 Tailored Physical and Optical Traits of TiO Thin Film formed Via Spray Pyrolysis 

Strategy:Influence of Annealing Temperature Change . 

 Synthetization of Nanostructured Titanium Dioxide by AtmosphericPressure Plasma Jet 

for Bacteriological Applications. 

 Preparation and characterization of PPY/PANI nanocomposite thin film via 

electrochemical polymerization. 
 

 

 

 :المشاركاث  
 

 انذونً االول /كهٍح انتزتٍح نهعهىو انصزفح / جايعح كزتالء.  –انزاتع   ًًانعه انًؤتًز فً انًشاركح -

 جايعح تغذاد./انًشاركح فً يؤتًز االول نطهثح انذراساخ انعهٍا  فً كهٍح انعهىو  -

 المشاركة في مؤتمر جامعة كربالء . -

 عهًٍح. نجُح عضى / تزكٍا فً Materials &Advanced Science Physical (PAM2020)انًشاركح فً يؤتًز -

 

 

 

  االهخماماث

 ة واالعمال اليذويتالقراء

 25/09/2025تارٌخ انتحذٌج: 


