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 الشهادات الجامعية 

 

 تاريخ الدكتوراه - 2020/ 12/ 6

 كلية العلوم  / جامعة واسط   / قسم الفيزياء

 : الدكتوراه  اطروحة

 " The Effect of Ag and Cu Ratio on the Solar Cell Characterization of CdTe Prepared by Laser 

Induced Plasma " 

 

 ماجستير 2014 /05/ 27

 كلية العلوم  /جامعة واسط / قسم الفيزياء

 : رسالة الماجستير 

 " Calculation of the Discharge Parameters by Numerical Methods for the Plasma Jet Inside an 

Electro thermal Accelerator " 

 

 بكالوريوس  2006

 كلية العلوم  /جامعة واسط / قسم الفيزياء

 

 المؤهالت االكاديمية 
 

   عام •

 معرفة العمل بكل من

 Word و Excel و PowerPoint و Matlab. 

 يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية 
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 اللجان  •

 1014/ 13/05مشتريات مجلة واسط للعلوم والطب بتاريخ  لجنة  •

 

 2014/ 6/ 24لجنة االعتراضات النتائج النهائية  •

 2016- 2014لجان مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة /  •

 2016- 2015لجنة االمتحانات / قسم الفيزياء / دراسة أولية /   •

 2020،  2016لجنة التدريب الصيفي  •

 2021/  2020لجنة امتحانية   •

 

 والبحث التدريس  –  ةاألكاديمي المهام

 

 المواد التي تم تدريسها  2021 - 2007

 كهربائية عملي  -1

 حرارية عملي . 2

 الفيزياء العامة لقسم األحياء والكيمياء  -3

 النمذجة العملية . 4

 العملي  التماثلية. 5

 النووية العملية . 6

 البصريات العملية  -7

 

 عام  –  الوظيفيةالسيرة 

 

 (. 2015/ 17/12إلى  1/2015/ 28)رئيس وحدة اإلرشاد التربوي والنفسي  -

 (. 09/2016/ 28إلى   12/2015/ 17)  االعالممسؤول شعبة  -2

 (5/2021/ 11الى  2020/ 24/11)مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  -3
 

 المنشورات 
 

 ليزيةكباللغة اإلن االبحاث المنشورة** 

 

• A study of the behavior of the discharge parameters and their effects on the mechanical design of 

an electro thermal gun 

 • Study of the Spectroscopic Performance of Laser Produced CdTe, and CdTe:Ag Plasma. 

 • Structural and Optical properties of CdTe:CuThin Films by Pulsed Laser Deposition technique 
 

 باللغة العربية االبحاث المنشورة** 

 ال يوجد 
   االهتمامات

   االهتمام بدراسة بعض البرامج مثل 

Word وExcel   وPowerPoint  وMatlab 

 
                    Dr.Najwa J. Jubier                                                                                Dr. Abd Alssada Abd Alabbas 
                     Assistant Professor                                                                                         Professer 
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