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 ايمان كاظم جبر:      ـم ـــــــــاالســ

   1984 -1 -31 : تاريخ الميـالد 

 متزوجه  الحالة الزوجية :

 اليوجد  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمه  :   الديـــــــــــانة

 فيزياء الحالة الصلبة والمواد:       صــالتـخـص

 تدريسيه :       ه ــــــالوظيف

    مدرس مساعد    رجة العلمية :الد

            قسم الفيزياء –كلية العلوم للبنات  -جامعة بغداد:     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

   07709989507:       الهاتف النقال

  Eman-kaddum @yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي ةالجامع الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2005-6-30 للبنات العلومكلية  بغداد

  2015-6-17 كلية العلوم للبنات بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حاليا" – 2007\3\19 جامعة بغداد قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 19/3/2013-19/3/2007 كلية العلوم للبنات\جامعة بغداد معاون فيزياوي 1

 2/3/2015-19/3/2013 ة بغداد/كلية العلوم للبناتجامع فيزياوي 2

 20/9/2015-2/3/2015 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات فيزياوي اقدم 3

 حاليا 20/9/2015 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات مدرس مساعد 4



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008-2007 مختبر ميكانيك الفيزياء 1

    2008-2007 بصرياتمختبر  الفيزياء 2

 2009-2008 مختبر ميكانيك الفيزياء 3

 2009-2008 كهربائيةمختبر  الفيزياء 4

 2009-2010 بصرياتمختبر  الفيزياء 5

 2011-1002 مختبر ميكانيك الفيزياء 6

 2011-2010 بصرياتمختبر  الفيزياء 7

 2015-2014 صلبةمختبر  الفيزياء 8

 ميكانيكمختبر  زياءالفي 9

 

2014-2015 

 2016-2015 مختبر حرارة الفيزياء 10

 2016 -2015 مختبر صلبة الفيزياء 11

 2017-2016 مختبر صلبة الفيزياء 12

 2017-2016 مختبر حرارة الفيزياء 13

  2018-2017 مختبر حرارة الفيزياء 14

 2018-2017 مختبر صلبة الفيزياء  15

 2019-2018 مختبر حرارة  -بر صلبةمخت الفيزياء 16

 2019-2018 مختبر اغشية الفيزياء 17

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ؤتمرات السادساً: 

 نوع المشاركة  هاكان أنعقادم ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مؤتمر الفيزياء االول 1
كلية العلوم  \جامعة بغداد 2011

 قسم الفيزياء \للبنات

 حضور

 مؤتمر العسل 2
كلية العلوم  \جامعة بغداد 2011         

 قسم الفيزياء \للبنات

 حضور

 ندوة عن االلم الرياضي عند المرأة 3
كلية العلوم  \دادجامعة بغ 2015

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

ندوة عن معالجة الصور الرقمية  4

 للملوثات البيئية

 

2015 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

وحدة التعليم  \ \للبنات

 لمستمرا

 حضور

5 
 ندوة عن سرطان الثدي

كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

وحدة التعليم  \ \للبنات

 المستمر

 حضور

 ندوة عن وباء مرض الكوليرا 6
كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

 وحدة التعليم المستمر \للبنات

 حضور

 ندوة عن االرهاب الفكري 7
كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

 وحدة التعليم المستمر \للبنات

 حضور

ورشة عمل عن كيفية التدريس في  8

 المختبرات

كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

 وحدة التعليم المستمر \لبناتل

 حضور

9 
 ندوة عن ميكانيك الكم في الطب

 

2015 
جامعة بغداد/كلية العلوم 

 قسم الفيزياءللبنات/

 حضور

محاضرة تعريفية بوحدة التأهيل  10

 والتوظيف

كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

 وحدة التعليم المستمر \للبنات

 حضور

ن محاضرة عن حفظ وتالوة القرا 11

 الكريم

كلية العلوم  \جامعة بغداد 2015

 وحدة التعليم المستمر \للبنات

 حضور

المؤتمر الدولي االول للعلوم  12

 البايولوجية

 حضور جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2015

محاضرة بعنوان الرنين  13

 المغناطيسي وتطبيقاته وانواعة

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2015

 زياءقسم الفي

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 con-Beamمحاضرة بعنوان  14

computed Tomograph 

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2015

 قسم الفيزياء

 حضور

محاضرة عن دراسة تأثير الليزر  15

على الخاليا الشمسية المحضرة 

 من اكاسيد المعادن النانوية

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2015

 قسم الفيزياء

 حضور

محاضرة عن تقييم النشاط  16

االشعاعي لمعمل البطاريات 

والمناطق المحيطة باستخدام 

 كاشف  ايوديد الصوديوم

 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2015

 قسم الفيزياء

 حضور

 

17 
 2016 ندوة بعنوان ) االرشاد التربوي(

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 قسم الفيزياء \للبنات
 حضور

18 
 2016 (Visual Basicن) دورة بعنوا

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

دورة بعنوان) الخواص الفيزيائية  19

 لالرض(
2015 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

دورة بعنوان) تكوين االرض  20

وتركيبها وطرق تكوين الصخور 

 واستخداماتها(

2015 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

21 
 حضور جامعة بغداد / كلية االداب 2015 دورة الصالحية اللغوية

ورشة عمل بعنوان )التعريف  22

-RTبتقنية تفاعل البلمرة اللحظي 

PCR) 

2016 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

محاضرة بعنوان )عالقة الغذاء  23

 بأكياس المبايض عند النساء (
2016 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

 ندوة بعنوان 24

) البرنامج الحكومي وتعزيز دور 

 المرأة في المجتمع(

2016 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

محاضرة بعنوان )تحسين مستوى  25

 االداء (
2016 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

26 
 22COP(  2016ندوة بعنوان )

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

 المؤتمر النسوي الثالث 27

 

 

 

2016 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 \للبنات
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات  28

 العليا
2016 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 \للبنات
 حضور

29 
 2016 ندوة بعنوان ) المياه هي الحياة (

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

ورشة عمل بعنوان )الحقوق  30

 اجبات الوظيفية (والو
2016 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات  31

 العليا
2017 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

دورة طرائق التدريس واللغة  32

 العربية
2017 

مركز التطوير  \جامعة بغداد

 والتعليم المستمر
 حضور

33 
 حضور مركز المسح الجيولوجي 2017 مؤتمر بحثي

34 
 2017 مؤتمر بحثي

مركز البحوث التربوية 

 والنفسية
 حضور

35 
ندوة بعنوان )العمل التطوعي 

واهميته في تعزيز النشاطات 

الالصفية واالفكار العلمية 

 واالبداعية للطلبة

2017 
م جامعة بغداد/كلية العلوم /قس

 الفلك
 حضور

ندوة بعنوان)التطبيقات الالخطية  36

في االتصاالت السلكية والخاليا 

 الشمسية(

 حضور جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 2017

37 
 2018 ندوة بعنوان )مكافحة المخدرات(

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

ت ندوة بعنوان  ) دور المؤسسا 38

التربوية والنفسية واالجتماعية في 

 التعايش السلمي(

2018 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات  39

 العليا
2018 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

المؤتمر العلمي النسوي ) اليوم  40

 لعالمي للصحة النفسية (ا
2018 

مركز البحوث التربوية 

 والنفسية /جامعة بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الرابع لعلوم الحياة  41

 )البيئة والتغيرات المناخية(
2018 

جامعة بغداد / كلية العلوم 

 قسم الفيزياء/
 حضور

)ممارسات  GLPدورة في  42

 المختبر الجيد (
2018 

العلوم  كلية \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور 

43 
 2019 دورة السالمة المهنية

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

ندوة بعنوان )االهمية البايولوجية  44

للتوكسينات القابلة المنتجة من 

 بعض الخمائر (

2019 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 التعليم المستمروحدة  \للبنات
 حضور

ندوة بعنوان ) نبات الشيا اضافة  45

 غذائية قيمة (
2019 

كلية العلوم  \جامعة بغداد

 وحدة التعليم المستمر \للبنات
 حضور

ندوة بعنوان )شحة المياه  46

والتغيرات المناخية وتأثيرها على 

 بيئة العراق (

2019 
كلية العلوم  \جامعة بغداد

 يم المستمروحدة التعل \للبنات
 حضور

 
    

 
    

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

  

 خارج الكلية داخل الكلية

  الخطة العلميةلجنة 

   لجنة امتحانية

  والحلقات الدراسية  لجنة المؤتمرات والندوات

 عضو ارتباط بالتعليم المستمر

,,,, 

 

 

  لجنة المجانية

  لجنة تقييم األداء

  التصنيف الوطني لجنة

 
  لجنة الغيابات

 
  لجنة النشاطات

 
  لجنة الفحوصات لطلبة الدراسات العليا

  لجنة امتحانية للدراسات العليا

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1  

Effect of Annealing Temperature 

on Structural and Electrical 

Properties of a-Ga as: Zn Films 

IOSR Journal of Applied 

Physics (IOSR-JAP) 

2014 

2 Surface  Morphology and 

Photolumincense  Properties of 

 a-GaAs:Zn Solar Celles 

 

Intemation Joumal of 

Research in mechanical 

and materials 

Engineering 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

3  Optical and Structural Properties of 

CdS/PVA Nanocomposites 

      

 

 

 Nanocomposites 

IOSR Journal of Applied 

Physics (IOSR-JAP)   
2016 

4 Structural and Optical Properties of 

Chemically Sprayed ZnS Nanostructure 

 

IOSR Journal of Applied 

Physics (IOSR-JAP )   
2016 

5 Current – voltage characteristic of Argon 

plasma jet                             

 

IOSR Journal of   

Research& Method in 

Education (IOSR-JRME ) 

  

2016 

6 Studyin structural, morphological 

and optical properties of cadmium 

oxide 

 

Advances in natural and 

Applied Sciences 

2018 

7 Effect of the Dielectric Barrier Discharge 

Plasma on the Optical Properties of CDS 

Thin Film 

 

Baghdad Science Journal 2019 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

    

 و شهادات التقدير. الجوائز ر ، كتب الشكعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2007 كلية العلوم للبنات /قسم الحاسبات كتاب شكر وتقدير -1

 2008 كلية العلوم للبنات /قسم الفيزياء كتاب شكر وتقدير -2

 2010 اتالسيدة عميد كلية العلوم للبن كتاب شكر وتقدير -3

 2014 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير -4

 2014 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير -5



 

 

 

 

 

 

 

 2015 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير -6

 2015 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير -7

 2015 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير -8

 2015 السيدة عميد الكلية ديرشهادة شكر وتق -9

 2016 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير -10

 2016 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير -11

 2016 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  -12

 2016 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير -13

ييس الجهاز المركزي للتق براءة اختراع -14

 والسيطرة النوعية

2016 

  2017 السيدة عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 15

 2017 السيدة عميد الكلية شهادة شكر وتقدير  16

 2018 السيدة عميد الكلية شهادة تقديرية  17

 2019 السيدة عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 18

 2019 السيد عميدكلية العلوم شهادة تقديرية  19

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشرح  

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

  CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   



 

 

 

 

 

 

 

 


	التـخـصــص    :   فيزياء الحالة الصلبة والمواد
	الوظيفــــــه     :   تدريسيه
	الدرجة العلمية :   مدرس مساعد
	الهاتف النقال  :     07709989507

