
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍشِ انزاحٍّ
 

 

 

 

          إَاس عهً باقش كشو:   ـى ـــــــــاالصــ

  25/3/1972 : حاسٌخ انًٍـالد 

 غٍش يخزٔجت انحانت انزٔجٍت :

   /   ذد األٔالد  :ــعـــ

   يضهًت :   انذٌـــــــــــاَت

       حقٍُت انُإَ//طهبت/ أغشٍت سقٍقت انفٍزٌاء:      ضــانخـخـظ

    حذسٌضٍت :    ّ ــــــانٕظٍف

   اصخار يضاعذ  انذسجت انعهًٍت :

            جايعت بغذاد /كهبت انعهٕو نهبُاث/قضى انفٍزٌاء:     عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاحف

     07713188613:   انٓاحف انُقال

 anwaarab_phys@csw.uobaghdad.edu.iq كخشًَٔ :انبشٌذ إالن

 .انعهًٍت أٔالً : انًؤْالث  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 9/10/1994 كلية التربية للبنات بغداد

 18/2/2001 كلية التربية للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

جامعة بوترا 
 UPMالماليزية

Institute of Advanced 

Technology (ITMA) 

28/2/2018 

    أخرى

 

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انخذسج انٕظٍفً . 

 

 انخذسٌش انجايعً . ثانثاً : 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2004_1994 بغداد للبنات كليةالتربية 1

 2019-2004 بغداد كلية العلوم للبنات 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001-1994 كلية التربية للبنات يعأٌ فٍزٌأي 1

 2004-2001 كلية التربية للبنات يذسس يضاعذ 2

 -2011 2004 للبنات العلومكلية  يذسس 3

 حخى انٕقج انحاضش 2011 كلية العلوم للبنات ر يضاعذااصخ 4

5    

6     



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشساث انذساصٍت انخى قًج بخذسٌضٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1999-1994  الكهربائيةمختبر  الفيزياء 1

 1999-1994 مختبر البصريات الفيزياء 2

 2013—2001 النووية ءمختبرا لفيزيا الفيزياء 3

 2010-2008 الفيزياء اإلشعاعية الفيزياء 4

 -20092013 الفيزياء اإلشعاعية الوقائية الطبية الفيزياء 5

 2019-2018 تحليل عقدي الفيزياء 6

 2019-2018 ترموداينمك الفيزياء 7

 2019 مواد/ماجستير الفيزياء 8

 

 :انخً أششف عهٍٓا( انشصائم  ،االطاسٌح  )خايضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

7    

 

 انخً شاسك فٍٓا.انعهًٍت ٔانُذٔاث انًؤحًشاث صادصاً:  

 نوع المشاركة  هاأنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

جامعة بغداد كلية العلوم  2009 اتالمؤتمر النسوي لكلية العلوم للبن 1

 للبنات

 بحث

2 5th International Conference on Solid 

State Science  and Technology 2015 

(ICSSST)  

 

 

2015 Upm (MASS) Presenter 

3 International Conference on Nano-

Electronic Technology Devices and 

Materials (IC-NET 2015) 

2015 UITM Shah Alam Presenter 



 

 

 

 

 

 

 

4 The Regional Conference of Solid State 

Science and Technology (RCSSST)  

2016 UTM Research 

5     

6     

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية ل الكليةداخ

  

  

  

  

 

  

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

انخٕاص انخشكٍبٍت ٔبعض انخٕاص انبظشٌت الغشٍت  سةدسا 1

CuO  انًحضشة بطشٌقت انخبخٍش انحشاسي فً انفشاغ 

 

 

 

 

 

 

 2004 ,75-72(,1) 1او صهًت نهغهٕو يجهذ يجهت 

عهى انخظائض Co-60 دساصت حأثٍش اشغت كايا انًُبعثت يٍ  2

 .CuOانكٓشبائٍت انًخُأبت ألغشٍت أكضٍذ انُحاس 

 

, 18-15(1)4انًجهت انعشاقٍت نهفٍزٌاء يجهذ   

2005  . 

 

2005 

انشقٍقت  a-Se:2.5% ASدساصت انخظائض انكٓشبائٍت ألغشٍت 3

 حضشة بطشٌقت انخبخٍش انحشاسي فً انفشاغ انً

 

 

 

 

 

 

 

 2005 , 507-503(3) 2يجهت او صهًّ نهعهٕو يجهذ 



 

 

 

 

 

 

 

انًحضشة بطشٌقت انخبخٍش CdTeانخٕاص انبظشٌت ألغشٍت  4

 انحشاسي فً انفشاغ 

 . 

 2009  1004-999(3) 17يجهت جايعت بابم  يجهذ 

ْٕل ٔحشكٍز انحايالث  اعخًادٌت دسجت انحشاسة نخحشكٍّ  5

      bp0.55S0.45ألغشٍت 

 

 ,133-129(1) 6يجهت أو صهًّ نهعهٕو يجهذ 

 

2009 

انًحضشة  SnS2:Cuانخٕاص انخشكٍبٍت ٔانبظشٌت الغشٍت  6

 بطشٌقت انشط انكًٍٍائً انحشاسي

Structural and Optical Properties of SnS2:Cu 

Thin films prepared by chemical Spray pyrolysis 

(Baghdad science journal Vol.7,No.1,2010) 

  

 2010 1عذد17يجهت بغذاد نهعهٕو يجهذ 

7 Annealing Effect on the Phase 

Transformation in Sol-Gel Derived 

Titania Nanostructures  

(Baghdad science journal Vol.8, 

No.2 ) 

2011 

8 Structural, morphological and optical 

behavior of PVP capped binary 

(ZnO)0.4(CdO)0.6 nanoparticles 

synthesized by a facile thermal route .  

 

Materials Science in 

Semiconductor Processing 

Vol.53(pp 56–65 

2016 

9 Effect of polyvinylpyrrolidone on cerium 

oxide nanoparticle characteristics 

prepared by a facile heat treatment 

technique.  

Results in Physics Vol.7  pp 611–

619 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

10 Synthesis, Structural and Optical 

Properties of Cerium Oxide 

Nanoparticles Prepared by Thermal 

Treatment Method  

Solid State Phenomena. Vol. 268, 

pp 132-137 

2017 

11 Copper oxide nanoparticles synthesized 

by a heat treatment approach with 

structural, morphological and optical 

characteristics  

 

 

J Mater Sci: Mater Electron. DOI 

10.1007/s10854-017-8002-3. 

2017 

12 Thermal Calcination-Based Production 

of sno2 Nanopowder an Analysis of 

sno2 Nanoparticles Characteristics and 

Antibacterial Activities.  

 

Volume 8, Issue 4Nanomaterials,  

PP 1-18 

 

2018 

13 Comprehensive study on morphological, 

structural and optical properties of Cr2O3 

nanoparticle and its antibacterial 

activities 

Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics 

Volume 30, Issue 8, pp 8035–

8046 

2019 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1998 جايعت بغذاد /كهٍت انخشبٍت نهبُاث يٍ قبم عًٍذ انكهٍت وتقديرشكر  1

 2007 جايعت بغذاد /كهٍت انعهٕو نهبُاث يٍ قبم عًٍذ انكهٍت شكر وتقدير 2

 UITM 2015 شهادة تقدير 3

 UPM 2014 شهادة تقدير 4

https://www.mdpi.com/2079-4991/8/4
https://link.springer.com/journal/10854
https://link.springer.com/journal/10854
https://link.springer.com/journal/10854/30/8/page/1


 

 

 

 

 

 

 

 UPM 2015 شهادة تقدير 5

 UPM 2015 شهادة تقدير 6

 UPM 2016 شهادة تقدير 7

 UTM 2016 شهادة تقدير 8

 UPM 2017 شهادة تقدير 9

 2019 من قبل رئيس الجامعة /جامعة بغداد شكر وتقدير 10

 2019 يٍ قبم سئٍش انجايعت /جايعت بغذاد شكر وتقدير 11

 2019 يٍ قبم سئٍش انجايعت /جايعت بغذاد شكر وتقدير 12

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر ابأسم الكت ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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