انسيشه انزاجيو

االســــــــــــى  :ركشٍ قاسى عبذ انشحيى سهًاٌ انعاني
جاسيخ انًيـالد :

9161/6/91

انحانة انزًجية :

يحزًجة

عـــــذد األًالد :

اليٌجذ

انذيـــــــــــانة :

يسهًة

انحـخـصــص

:

انٌظيفــــــو

:

انذسجة انعهًية :
عنٌاٌ انعًم :

فيزياء انحانة انصهبة
جذسيسية
اسحار يساعذ
جايعة بغذاد  /كهية انعهٌو /قسى انفيزياء

ىاجف انعًم :
انياجف اننقال :

69169596110

انبشيذ إالنكحشًني Thekra_alani@yahoo.com :

أًالً  :انًؤىالت انعهًية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

التربٌة للبنات

0991

الماجستير

جامعة بغداد

العلوم للبنات

الدكتوراه

جامعة بغداد

العلوم

أخرى

صىرة

0111
0102

ثانيا ً  :انحذسج انٌظيفي .
ث

انجهت

انىظُفت

انفترة يٍ  -انً

1

و.فُزَاوٌ

جايعت بغذاد  /انتربُت نهبُاث

1222-1991

1

يذرس يضاعذ

جايعت بغذاد  /كهُت انعهىو

1229-1222

3

يذرس

جايعت بغذاد  /كهُت انعهىو

1212 -1229

2

اصتار يضاعذ

جايعت بغذاد  /كهُت انعهىو

 -1212نحذ االٌ

ثانثا ً  :انحذسيس انجايعي .
ث

انجايعت

انجهت (انًعهذ  /انكهُت)

انفترة يٍ  -انً

1

كلٌة العلوم للبنات

جامعة بغداد

0991-0990

2

كلٌة العلوم

جامعة بغداد

 – 0991لحد االن

3

سابعا ً  :انًقشسات انذساسية انحَ قًث بحذسيسيا.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

0

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر االلكترونٌات

0991-0990

0

للبناتالفٌزٌاء  /كلٌة العلوم
قسم

مختبر النمذجة  /مختبر الحاسبات

0112-0111

2

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر المٌكانٌك  /اول فٌزٌاء وفلك

0119-0111

4

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر الحاسبات /مختبر تحلٌل عددي /
مختبر الكهربائٌة

0104-0102

5

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مشروع بحث تخرج المرحلة الرابعة

0104-0102

6

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

2

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر الحاسبات /مختبر تحلٌل عددي /
مختبر الكهربائٌة
مشروع بحث تخرج المرحلة الرابعة

0105 -0104
0105-0104

1

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر كهربائٌة /مشروع بحث تخرج
المرحلة الرابعة

0106-0105

9

قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم

مختبر كهربائٌة /مشروع بحث تخرج
المرحلة الرابعة

0102-0106

خايساً ( :االطاسيح  ،انشسائم ) انحي أششف عهييا:
ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

0
0
2
4
5
6
2

سادساً :انًؤجًشات ًاننذًات انعهًية انحي شاسك فييا.
ت
1

العنوان
المؤتمر العلمً االول لتأثٌر

السنــة
0110

مكان أنعقادها
وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً

نوع المشاركة
حضور ومساهمة

( بحث  /بوستر

الٌورانٌوم المنضب على البٌئة فً

2

المؤتمر العلمً الثالث لتقانة النانو
العراق
وتطبٌقاتها

0100

جامعة بغداد  /كلٌة العلوم
/قسم الفٌزٌاء

حضورحضور)

3

المؤتمر الدولً العلمً الرابع

0102

الجامعة التكنولوجٌة  /مركز
بحوث المواد

حضور

للنانوتكنولوجً والمواد المتقدمة

4
5
6
2
1
9
01

المؤتمر الدولً للفٌزٌاء والهندسة

0102

جامعة بغداد

حضور

ندوة مٌكانٌك الكم فً الطب

0105

جامعة بغداد  /العلوم للبنات

حضور

ندوة التغٌٌرات البٌئٌة بسبب االحداث 0105

جامعة بغداد  /كلٌة العلوم

حضور

الفلكٌةالبٌئة وتلوث المادة الغذائٌة
ندوة

0106

جامعة بغداد  /كلٌة العلوم

حضور

ورشة عمل التوعٌة الصحٌة

0106

محاضرات فً قسم الحاسبات

0102

هندسة المواد  /الجامعة
التكنولوجٌة
جامعة بغداد  /كلٌة العلوم

حضور
حضور

ندوة االغذٌة والمضافات

0102

جامعة بغداد  /كلٌة العلوم

حضور

سابعا  :األنشطة انعهًية االخشٍ .
داخم انكهية

خاسج انكهية
عضى نجُت االشراف عهً انًؤتًر انعهًٍ انتربىٌ
االول نكهُت انتربُت نهبُاث 1992

عضى انهجُت انتحضُرَت نهًؤتًر انعراقٍ االول نهزجاج
وانضُرايُك 1999
عضى فٍ صكرتارَت انًجهت انعراقُت نهعهىو 1999
عضى انهجُت االيتحاَُت نقضى انفُزَاء  /كهُت انعهىو 1222
عضى انهجُت انضاَذة نهجُت انتحضُرَت نهًؤتًر االول
نتقاتُت انُاَى وتطبُقاتها فٍ انطاقاث انًتجذدة 1229

عضى انهجُت االيتحاَُت نقضى انفُزَاء  /كهُت انعهىو نهعاو
انذراصٍ 1212/1213
عضى نجُت اصتالل نـ  5اطارَح فٍ قضى انفُزَاء كهُت
انعهىو 1212

عضى نجُت يُاقشت خطت بحث طانبت انًاجضتُر يًُ باصى
جاصى 1212
عضى نجُت يُاقشت خطت بحث طانبت انًاجضتُر يٍ صعذ
ابراهُى 1212
عضى نجُت يُاقشت رصانت طانب انًاجضتُر َاصر يحًذ
احًذ 1215
عضى نجُت اصتالل رصانت طانب انًاجضتُر يحًذ فُصم
جاصى 1215
عضى نجُت يتابعت االصتالل نطهب انترقُت (جُاٌ يحًذ
حضٍ جابر) 1212
نجُت االيتحاٌ انشايم نطهبت انذكتىراِ ركري خضُر
عبُش 1212
عضى نجُت يتابعت احتفال طهبت انًرحهت انرابعت 1212
عضى نجُت االرشاد انتربىٌ 1212
تقُُى بحث نهًجهت انعراقُت نهفُزَاء 1212
انًشاركت فٍ دورة Google scholar & Research
 Gateالغراض انترقُاث انعهًُت 1212

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

دراسة الخواص التركٌبٌة واالجهاد الغشٌة االلمنٌوم )(Al
والسٌلٌنٌوم ) (Seواالندٌوم قصدٌر اوكساٌد ) (ITOالرقٌقة

المجلة العراقٌة للعلوم

0110

2

دراسة ومقارنة اللتصاقٌة اغشٌة االلمنٌوم ) (Alوالسٌلٌنٌوم
) (Seواالندٌوم قصدٌر اوكساٌد ) (ITOالرقٌقة

المجلة العراقٌة للعلوم

0110

3

دراسة ومقارنة لصالدة اغشٌة االلمنٌوم ) (Alوالسٌلٌنٌوم
) (Seواالندٌوم قصدٌر اوكساٌد ) (ITOالرقٌقة

المجلة العراقٌة للعلوم

0110

4

الخصائص المٌكانٌكٌة لالغشٌة الصلبة الرقٌقة

مجلة جامعة عدن للعلوم
الطبٌعٌة والتطبٌقٌة – المجلد
التاسع – العدد الثانً

0115

5

الخواص التركٌبٌة والمٌكانٌكٌة الغشٌة النٌكل الرقٌقة
المحضرة بطرٌقة الرش االٌونً

مجلة ام سلمة للعلوم

0115

6

دراسة بعض الخواص الكهربائٌة الغشٌة  AlNiCoالرقٌقة
المحضرة بطرٌقة الرش االٌونً

مجلة ام سلمة للعلوم

0112

7

دراسة تأثٌر التلدٌن فً بعض الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة
الغشٌة  CdS , CdS:Inالرقٌقة

مجلة بغداد للعلوم

0101

8

تأثٌر درجة التلدٌن على بعض الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة
الغشٌة  AlNiCoالرقٌقة

مجلة جامعة النهرٌن للعلوم

0100

9

تأثٌر نسب التشوٌب على بعض المعلمات االساسٌة للكاشف
الفوتونً CdSe:Cu

المجلة العراقٌة للفٌزٌاء

0100

11

دراسة االلكترونٌة النانوٌة لالندٌوم – كالٌوم  -فوسفاٌد

المجلة العراقٌة للفٌزٌاء

0100

11

تأثٌر حجم اللب على الخواص االلكترونٌة للكالٌوم  -ارسٌناٌد

المجلة العراقٌة للفٌزٌاء

0100

12

الخواص االلكترونٌة للكالٌوم فوسفاٌد النانوٌة للب والسطح
المؤكسد

13

دراسة الخواص االلكترونٌة للتدرٌج النانوي لتركٌب
 InxGa1-xPمع تغٌٌر الحجم  ،الشكل و نسبة التسبٌك

Advances in Materials
Physics and Chemistry

0100

Indian Journal of
Physics

0102

14

التركٌب االلكترونً لل  InxGa1-xAsالنانوي باستخدام البدأ
االولً لنظرٌة دوال الكثافة مع نظرٌة وحدة الخلٌة الكبٌرة

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

0102

15

دراسة الخواص االلكترونٌة لبلورات  CdSeللب والسطح
المؤكسد

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

0102

16

دراسة التركٌب االلكترونً لبلورات  CdSالنانوٌة باستخداد
نظرٌة دوال الكثافة

انًجهة انعشاقية نهفيزياء

0104

17

دراسة التركٌب االلكترونً والسطح المتاكسد لــــ InP
باستخدام نظرٌة دول الكثافة

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

0104

18

الخواص المٌكانٌكٌة للبولً استر المشبع والمقوى باسالك من
الحدٌد

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

0104

19

التجمعات النانوٌة لتركٌب الزنك ابلٌند للكادمٌوم سٌلٌناٌد
المحضر بواسطة التفاعالت الكٌمٌائٌة

International Journal of
Thermal Technologies

0104

21

دراسة التركٌب االلكترونً لــ  In1-xAlxPمع تغٌر التركٌز
لاللمنٌوم باستخدام نظرٌة دوال الكثافة

International Journal of
Thermal Technologies

0105

21

دراسة الخواص االلكترونٌة والمٌكانٌكٌة لمادة  BNالنانوٌة
باستخدام نظرٌة دوال الكثافة

International Journal of
Thermal Technologies

0106

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
0
0
2
4
5
6
2
1
9
01
00
00
02
04
05
06
02
01
09
01
00
00
02
04

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
مكافأة
شكر وتقدٌر معالتقدير
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
مكافأة
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
منح قدم
مكافأة
مكافأة
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
منح قدم
شكر وتقدٌر
مكافأة
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
منح قدم
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر

الجهة المانحة
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
رئٌس جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات
رئٌس جامعة بغداد
عمٌد كلٌة العلوم
عمٌد كلٌة العلوم
عمٌد كلٌة العلوم
عمٌد كلٌة العلوم
رئٌس جامعة بغداد
عمٌد كلٌة العلوم
عمٌد كلٌة العلوم
ع /وزٌر التعلٌم العالً
وكٌل وزارة التعلٌم العالً
وكٌل وزارة التعلٌم العالً
عمٌد كلٌة العلوم
عمٌد كلٌة العلوم
رئٌس جامعة بغداد
رئٌس جامعة بغداد
رئٌس جامعة بغداد

السنة
0990
0992
0992
0992
0994
0995
0995
0996
0999
0999
0999
0999
0999
0111
0111
0111
0111
0110
0110
0119
0102
0102
0104
0104

05
06
02
01
09
21
20
20
22

مساعد رئٌس الجامعة
معاون العمٌد
وزٌر التعلٌم العالً والبحث
رئٌس جامعة بغداد
العلمً العمٌد
معاون
مساعد رئٌس الجامعة
رئٌس جامعة بغداد
معاون العمٌد

شكر وتقدٌر
منح قدم
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
منح قدم
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر
منح قدم
شهادة تقدٌرٌة

رئٌس قسم هندسة البناء

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105
0106

واالنشاءات

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 0106

 24شكر وتقدٌر

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
0
0
2
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات .
 انعربُت
 االَكهُزَت


يهحىظت َ :تى تضهُى َضخت عهً CD

سنة النشر

