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 سنة 32عدد سنوات الخدمة: 

 

 :ةلحاليواللجان ا المهام الموكلة
 جامعة واسط  –عميد كلية العلوم   -

 جامعة واسط –العلوم  كلية  –سم الفيزياء رئيس ق  -

 جامعة واسط  –معاون عميد كلية العلوم للشؤون االدارية   -

 جامعة واسط -معاون العميد للشؤون االدارية  لكلية علوم الحاسوب   -

 مجلة واسط للعلوم والطب  دير تحريرم  -

 جامعة واسط  -تدريسي في قسم الفيزياء كلية العلوم   -

واالشراف    - قسم التدريس  في  والدكتوراه(  )الماجستير  العليا  الدراسات  في 

 الفيزياء 

الرقيقة  ب  - االغشية  مجال  في  علمي  النانوية  احث  شبه  والتراكيب  للمواد 

        الموصلة
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 عضو لجنة الترقيات في كلية العلوم  -

     متحانية للدراسات العليارئيس اللجنة األ  -

 في قسم الفيزياء  متحانية للدراسات االوليةيس اللجنة األرئ   -

 جامعة واسط  –في كلية العلوم    يرئيس لجنة االستالل اإللكترون  -

 رئيس لجنة االرشاد التربوي  -

 المركزية في جامعة واسطعضو لجنة الترقيات  -

 :ثانيا" : المؤهالت األكاديمية 

 

 * البيانات األكاديمية 
 

 : أستاذ         المرتبة العلمية      
 2016-9-1مرتبة العلمية :تاريخ الحصول على ال

   (.Ph.D)دكتوراه  :      الشهادة              
 فيزياء علوم  :       االختصاص العام   

 أشباه موصالتفيزياء  :       االختصاص الدقيق  
 ة العلوم/جامعة واسط كلي /الفيزياءقسم  :      الحالي  عنوان العمل

 
 الماجستير: عنوان رسالة* 
 

)) thin films 2structure influence on sensor activity of SnO Energy Barriers ((                                                                
  

                    
 عنوان أطروحة الدكتوراه :* 
     :ELECTROCONDUCTIVITY OF SENSOR LAYERS OF TIN DIOXIDE WITH 

MODIFIED THICHNESS)) 
 
 الشهادات األكاديمية  
 

 سنة القبول سنة التخرج الشهادة 
الكلية  /القسم العلمي/ اسم المدرسة

 والجامعة

 إعدادية الصويرة للبنين  1982 - 1981 1984- 1983 السادس االعدادي 

 1884 - 1983 1988 -1987 بكالوريوس علوم فيزياء 
/كلية التربية/جامعة   الفيزياءقسم 

 بغداد
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 1998 - 1997 1999- 1998 صلبة  زياء ماجستير في

قسم الفيزياء الصلبة/كلية 
الفيزياء/ جامعة فارونيش  

 الحكومية )روسيا االتحادية( 

دكتوراه فيزياء أشباه  
 موصالت

2002 -2003 1999 - 2000   

قسم الفيزياء الصلبة/كلية 
الفيزياء/ جامعة فارونيش  
 الحكومية )روسيا االتحادية( 

 

 
 

 

   : الدورات
 لعديد من الدورات التخصصية منها: ا

 التلوث النووي والحماية منه  /  منظمة الطاقة الذرية    1988  -

 سالمة و حماية المختبرات / وزارة الصناعة    1993  -

 سالمة المختبرات  / جامعة فارونيش الحكومية / روسيا االتحادية   1998  -

 روسيا االتحادية   -كاربوف / موسكو / معهد    الماكنيتروني     استخدام اجهزة الترسيب   1999  -

دورة في تطوير االغشية الرقيقة  التي تستخدم في اجهزة التحسس  / معهد دوبنا لالبحاث النووية )    1999   -

 روسيا  

 االتحادية( 

 دورات حاسبات مختلفة    -

-     

 

 

 المناقشات والتقويم العلمي:
جيتت العلمةيل لفاايل عامعيات ( بحث علميي مقدميل للنشير ايي الم40من )  ألكثر  مقوم علمي •

 العراق.

التييي عقيين تييمن ع يينة   .  ,The Journal of Physical Scienceمقييوم علمييي لمجلييل  •

 سفوباس

 دكتوراهواطروحل ماعستةر  ( رسالل 30مقوم علمي ألكثر من ) •

 واطاريح الدكتوراه مناقشات رسائل الماعستةرلجان رئةسا وعضوا للعديد من  •

 

 
   :والترجمة      والمنجزة المنشورة  األبحاث  
 

ترجمة عدد من الكتب المنهجية العلمية في مجال الفيزياااء ماان الللااة الروسااية   -
 الى الللة العربية اخرها الكتاب الموسوم:

 البرفسور أ. ن. التشيف  تأليف,  التأثير المتبادل بين الموجات الكهرومغناطيسية و المادة "
 ر() تحت النش  البرفسور ف.ن. سولفيوف

Взаимодействие электромагнитных волн с веществом” 
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 :بحث  منها  30اكثر من   نشر 
 

 اإلنكليزية ( اللغة * األبحاث المنشورة باللغة األجنبية )
1.  M.H. Jadua , V.I.Kukuev, and D.M. Udalova. “Structure, electro conductance and 

properties of gas sensitive layers of tin dioxide” Vestnik VGTU. Ser. Materialovedenie, Iss. 

1.7. - P. 51 – 54 (2000). 
2.   V.I.Kukuev, M.H. Jadua and D.M. Udalova “Electro conductance of gas-sensitive layers 

with surface-modulated conductivity under adsorption of donor gases”, Vestnik 

Voronezhskogo gos. University. Ser. Fizika, matematika. Iss. 1,  P. 39 – 42 (2000). 
3.  V.I.Kukuev, M.H. Jadua, D.M. Udalova, “Character of change in electro conductance of 

sensor layers with modulated conductivity under adsorption of donor gases”, Noise and 

degradation processes in semiconductor devices: International Seminar (Moscow, 99): 

Abstracts of reports, P. 225 –229(1999). 
4.  M.H. Jadua,V.I.Kukuev, E.P. Domashevskaya “Gas sensitive layers with surface 

modulated conductivity”, Russian chemical and Biological Sensors: 4th Int. Workshop, 

Russia, St. Petersburg,  P.168-169 (2000).  
5.  M.H. Jadua,V.I.Kukuev, E.S.Rembeza “Character of change in electro conductance of 

sensor layers based on tin dioxide”, Perspektivnye materially, №. 1, P. 20 – 24 (2002). 

6.   Study The Structural and Optical Properties of Fe2O3 Thin Films Prepared by RF 

Magnetron sputtering   // International Journal of Application or Innovation in Engineering & 

Management (IJAIEM و )Volume 4, Issue 4, April 2015 

7.  Structural and Optical properties of Cr2O3 thin films prepared via R.F magnetron sputtering 

/Almustansria University conference 22-23 /4/2015.  . 

8.  Influence of Thickness on Optical and Sensing Properties of MgO Thin Films Deposited by 

RF Magnetron Sputtering / International Journal of Application or Innovation in 

Engineering & Management (IJAIEM) Volume 3, Issue 5, May 2014 

9.  The Effect of Substrate Temperature on The Band Transition ,Cauchy, Dispersion and 

Urbach Energy of Nanostructure CdO Thin Films International Letters of Chemistry, 

Physics and Astronomy Vol. 58 (2015) pp 83-89. 

10. Study of The Structural and Optical Properties of Titanium dioxide Thin Films Prepared by 

RF Magnetron sputtering International Journal of Application or Innovation in Engineering 

& Management (IJAIEM) Volume 3, Issue 5, May 2014   

11 .Plasma Etching Techniques, For Enhancing The Titanium Dioxide Sensitivity To 

Ammonia Gas . Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS ) 

  Vol. 2 Issue 2016 

12. Structural and sensing properties of nanostructured Titanium dioxide Thin Films , 

International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). 

Volume 5, Issue 6, June 2016 

13. The Effect of Substrate Temperature on The Band Transition ,Cauchy Dispersion and 

Urbach Energy of Nanostructure CdO Thin Films . International Letters of Chemistry, 

Physics and Astronomy Vol. 58 (2015) pp 83-89. 

14. Preparation, Characterization And Optical Properties Of Copper Oxide Thin Films  , Journal 

of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) ISSN: 2458-925 Vol. 3 Issue 8, 

August - 2017 

15. Silver Nanoparticles (Ag NPs) Prepared By Laser Ablation In Ethanol , Journal of 

Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) ISSN: 2458-925 Vol. 3 Issue 7, 

July – 2017 

16.  Studying of deposit time for CdS thin films prepared by chemical bath deposition (CBD) 

with two different annealing temperature. International Journal of Recent Research and 

Applied Studies .issue. 9(4). 2017 . Characterization of Titania thin film behavior 
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preparation by spray pyrolysis. Indian Journal Of Natural Sciences. issue. 9(51). 2018  

17. . Studying the Linear and Nonlinear Optical Properties by using Z-Scan Technique for CdS 

Thin Films Prepared by CBD Technique, Applied Physics Research; Vol. 10, No. 3; 2018  

18. . Synthesis and investigation of optical, structural, and morphological characteristics of 

nanostructured TiO2-ZnO thin films. World Scientific News. 123. Pages: 87-101.2019  

19.  Fabrication and Characterization of CuO:NiO Composite for Solar Cell Applications. 

Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems. 12(4). Pages: 179 – 186 

.2019  

20.  Preparation of Bismuth Oxide Nano platelets/Psi/Si/ hetrojunction by simple chemical 

method for solar cell application. The International Conference of Chemistry 17-18th 

December 2020 

21.  Biosynthesis and characterization of CdO nanostructure and its influence on cancer cells of 

(HT29)/ The International Conference of Chemistry 17-18th December 2020 

22.  Quantum dots gold nanoparticles /porous silicon/silicon for solar cell applications"/) 

/Materials Today (Elsevier) Acceptance for publication/ 2021 

23.  Green Synthesis of Cadmium Oxide Nanoparticles for Biomedical applications 

(Antibacterial, and Anticancer Activities/2021 

24. .Al2O3 NPs /Porous Silicon/Silicon Photovoltaic Device/ The International Conference of 

Chemistry 17-18th December 2020/ 

 
 

 * األبحاث المنشورة باللغة العربية 

 

 
ألغشية  . 25 الملء  نسبة  على  الكهربائية  التوصيلية  خواص  تغير  اعتماد  المستخدمة    liF2SnO:دراسة 

  1مجلة جامعة واسط للعلوم المجلد االول العدد  ,  سطح غير المتجانساساسا لمتحسسات الغازات ذات ل

 . 2008لسنة 

دراسة الخواص التوصيلية الكهربائية  ألغشية ثاني أوكسيد  القصدير المطعمة باألنديوم والمستخدمة  . 26

 . 2009لسنة  2العدد  ثانيمجلة جامعة واسط للعلوم المجلد الكعناصر تحسس للغازات. 

الت. 27 خواص  أشعة  دراسة  بواسطة  المعالجة  الرقيقة  القصدير  اوكسيد  ثاني  ألغشية  الكهربائية   وصيلية 

للغازات  المستخدمة كعناصر تحسس  النبضية  /  .الزينون  البنات  تربية  / كلية  بغداد  بغداد  جامعة  مجلل  

 . 4( العدد 6المجلد ) للعلوم

المستخدم. 28 الرقيقة  القصدير  اوكسيد  ثاني  ألغشية  التحسس  خواص  عن تحسين  للكشف  كمتحسسات  ة 

 . 2010لسنة  1العدد  لثالث مجلة جامعة واسط للعلوم المجلد ا .الغازات السامة والمتفجرة 

 

 

 
 

 العديد من الندوات والمؤتمرات منها: :# المشاركات واألنشطة األكاديمية
 المشاركة في المؤتمرات:  *

 الندوة العلمةل األولى لجامعل واسط 1
عامعل واسط/كلةل  

 ربةل الت

26 

 2005نةسان/

 عامعل واسط  المؤعمر العلمي الثاني 2

13 – 14   /

كانون الثاني /  

2009 
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3   Noise and degradation processes in semiconductor devices       

 1999موسفو  )روسةا(           

4      Physical, Chemical and Biological Sensors                        

   2000انبطرس بةرك)روسةا(           س

       

 كلةل التربةل  / المؤعمر العلمي الثاني 5

13 – 14   /

كانون الثاني /  

2011 

 

    2015مؤعمر عفنلوعةا النانو   الجامعل التفنلوعةل        6

عامعل بغداد                                           \المؤعمر العلمي الثالث                     كلةل العلوم 

2009 

المؤعمر العلمي الخامس                    عامعل واسط                                                         7

2011 

عامعل واسط                                                                      اعتماع رؤساء اقسام الفةزياء 8

 اي الجامعات العراقةل 2011

الجامعل المستن ريل                                       \المؤعمر العلمي الثامن               كلةل العلوم 9

2013 

عامعل واسط                                     \كلةل العلوم      (المساهمل  او المشاركل  اي الحلقات     10

 سنويا 

 الدراسةل السنويل والندوات العلمةل 

 2015العلوم  للجامعات العراقةل    ات اعتماع عمداء كلة   (11 

 

 اللجان العلمةل: 

 العديد من اللجان العلمةل منها:

 اللجنل العلمةل لقسم الفةزياء -

 لةا لقسم الفةزياء  لجنل الدراسات الع -
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 رئةس مجلس قسم الفةزياء  -

 لجنل وتن اسئلل الدراسات العلةا لقسم الفةزياء لعدة سنوات  -

 2008  – 2007عضو اللجان االمتحانةل لقسم الفةزياء للسنل الدراسةل   -

 2009  – 2008عضو اللجان االمتحانةل لقسم الفةزياء للسنل الدراسةل   -

  2013ل لفلةل الحاسوب والرياتةات للسنل الدراسةل عضو اللجنل  االمتحانةل المركزي  -

– 2014 

 2016-2015رئةس اللجنل االمتحانةل المركزيل لفلةل العلوم  للعام الدراسي  -

 لفلةل العلوم  اإللفترونيرئةس لجنل االستتل  -

 ولحد االن 2015رقةات العلمةل لفلةل العلوم  عضو لجنل الت -

   2016متحان التنااسي للدراسات العلةا عضو لجنل االعتراتات على نتائج  اال -

 حقةقةل ترئةس للعديد من اللجان ال  -

 رئةس للعديد من اللجان الخاصل بمقابلل طلبل الدراسات العلةا  -

 والمؤقتل العديد من اللجان الدائمل  -

 

 المناصب التي شغلها:

 عامعل واسط  –عمةد كلةل العلوم   -

 2008-2007لوم كلةل الع  -  الشؤون اإلداريل معاون عمةد  

عامعل واسط   –لفلةل الحاسوب والرياتةات    اإلداريل الشؤونمعاون عمةد    -

2013-2014 

 2016عمةد كلةل العلوم وكالل  -

 ولحد االن 2015-10-5كلةل العلوم عامعل واسط   –رئةس قسم الفةزياء  -

 

 كتب الشفر:

 اءالعديد من كتب الشفر من السةد رئةس الجامعل والسادة العمد
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 التدريس: 
 قسم الفيزياء :  س تدرسي اكثر من مادة دراسية لمراحل البكالوريو

 الفيزياء الحديثة  -
 فيزياء اشباه الموصالت   -
 االغشية الرقيقة  -

 الدراسات العليا:التدريس في  
 

   دراسة الماجستير :
كلية   -روسيا االتحادية  –التدريس في جامعة فارونيش الحكومية  -

 ثالث سنوات الفيزياء  الكثر من 
  فيزياء االغشية الرقيقة   -
   فيزياء اشباه الموصالت  -
 واد متقدمة                                                 م  -

  
 دراسة الدكتوراه:

 
 اشباه الموصالت المتقدمة  -
 المواد المتقدمة   -
 االغشية الرقيقة  -

 ي اإلشراف على الدراسات العلةا :
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 عنوان الرسالل                                                                  اسم الطالب               
الدرجة العلمية  

 وتاريخه 

دراسةةةة تةةةرثير درجةةةة حةةةرارة  شيماء عمران هاشم  - 1

القاعدة والسمك علةى الخةواص 

البصةةرية والتركيبيةةة ألغشةةية  

ZnO   المحضرة بطريقة التحلل

 الكيميائي الحراري

 ماجستير فيزياء 

 

 Preparation of  MgO  مهنا محسن حبيب  - 2

nano thin films by 

magnetron plasma 

sputtering deposition 

for using to detection of 

polluting gases of 

environment. 

 ماجستير فيزياء 

 

 Preparation and Study عقيل كريم – 3

of structural and optical 

properties of TiO2 nano 

thin films prepared by 

RF magnetron 

sputtering deposition. 

  ماجستير فيزياء 

 نادية محمد   –4

 

 

 

 

 

 

Study of the optical and 

structural properties of 

nanometre Cr2O3 thin 

films prepared by RF 

magnetron sputtering. 

                          

         ماجستير فيزياء     

  مثنى عبدهللا5 - -

 

 

 

 

 

 

 

Preparation of 

nanometer Fe2O3 thin 

films by plasma 

magnetron sputtering 

and study their some of 

physical properties. 

 ماجستير فيزياء 

 زينب علي حربي –6

 

 

 

 

 

 

 عالء زغير صخيل  -7

 

 

 

 

 عبدهللا احمد خلف   -8  

 

 

 

ارة القاعدة على ترثير درجة حر

الخصائص البصرية والتركيبية 

ألغشةةةةية اوكسةةةةيد الكةةةةادميوم 

المحضةةةةرة بطريقةةةةة التحلةةةةل 

 الكيميائي الحراري

 

تحضير ودراسة بعض  

الخواص الفيزيائية ألغشية  

أوكسيد الكادميوم ذات التركيب 

النانوي الستخدامه في الخاليا 

 الشمسية 

تاثير اشعة كاما علةى الخةواص 

غشةةةةية اوكسةةةةيد الفيزيائيةةةةة ال

رة بطريقةةة الكةةادميوم المحضةة

 التحلل الكيميائي الحراري

 

 ماجستير فيزياء    

 

 

 

 

 

 

 ماجستير فيزياء

 

 

 

 

 

 ماجستير فيزياء
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 نحاس النانوية دراسة الخواص التركيبية والبصرية الغشية اوكسيد ال                             زينب كريم  - 9

 Fabrication and characterization of Ag/Psi/Si/Ag               دعاء جبار حسين - 10

heterojunction as solar cell applications 

 احمد سالم       -11

 Synthesis and investigation of optical, structural, and نغم عبداالمير  -12

morphological characteristics of nanostructured TiO2-ZnO thin films 

 Morphological and Structural Properties of Porous Silicon (PSi ) اياد جمعة  -13

 Investigation and characterization of CuO:NiO Nanocomposite forعلي  حسين   -14

solar cell application 

      كتوراه في مرجلة البحث()طالبة د      منال جبار خليفة 15

 دكتوراه(    )طالب    عالء زغير صخيل   - 16

 علي عبدهللا فياض )طالب دكتوراه(  -17

 ) طالبة ماجستير( كاظمأمال أمجد  -18

 ) طالبة ماجستير( هللا سارة علي عبد  -19

 ) طالبة ماجستير(  زينب عبد محمد  -20

 

 

 

 االنجازات العلمية:
 

 ى صعيد تطوير كلية العلوم في المجال العلمي العديد من االنجازات عل  -
عملنا مع كادر قسم الفيزياء  على استحداث الدراسات العليا ) الماجستير( في قسم   -

 الفيزياء / كلية العلوم / جامعة واسط 
عملنا مع كادر قسم الفيزياء اثناء فترة رئاستي لقسم الفيزياء على استحداث    -

  ي قسم الفيزياء / كلية العلوم / جامعة واسط الدراسات العليا ) الدكتوراه( ف 
2016-2017 

في تقديم دراسة متكاملة  وتمت الموافقة عليها الستحداث فرع الفيزياء    المساهمة  -
 2018-2017الطبية والفيزياء العامة في كلية العلوم / جامعة واسط    

حرير  والعمل  ادارة المجلة العلمية المحكمة في كلية العلوم/ جامعة واسط كمدير ت  -
 والسعي على ادخالها في التصنيف العالمي. 
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 : التي اجيدها اللغات
 

 العربية  -

   االنكليزية -

التدريس بصفة اجادة تامة كوني عملت في  اللغة الروسية  جادة ا )    الروسية اللغة  -

روسيا   –تدريسي )محاضر( ومشرف مشترك في جامعة فارونيش الحكومية 

من ثالث سنوات )يوجد كتاب صادر من الجامعة   ألكثرياء  كلية الفيز -االتحادية 

 المذكورة ومصدق من قبل السفارة العراقية في موسكو( 

 غة الروسية الى اللغة العربية. ة العديد من الكتب العلمي من اللي بترجم عن قيام  فضال

 
 

    
 االستاذ الدكتور منير هليل جدوع

 قسم الفيزياء/كلية العلوم/ جامعة واسط


