
 

 

 

 

 الذاتية   هألسير
 

 ضحى كريم حرفش:   ـم ـــــــــاالســ

  

  4/9/1984 : تاريخ الميـالد 

  

 متزوجة الحالة الزوجية :

 1    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

   فيزياء الحالة الصلبة/   عام فيزياء :     صــالتـخـص

 تدريسية:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  مدرس    الدرجة العلمية :

           قسم الفيزياء -كلية العلوم للبنات -جامعة بغداد –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07715802479:         الهاتف النقال

 dhuha_kareem@yahoo.com:  أاللكترونيالبريد 

 . أوالً: المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة  ـــالكلي الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 2007  للبنات العلوم بغداد 

 2018 العلوم للبنات بغداد  الماجستير

 الدكتوراه 
 

   

    أخرى



 

 

 

 

 التدرج الوظيفي .ثانياً :  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2019 -2008 بغداد  للبنات العلوم  كلية  1

  

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

ــ السن ادة ـــــالم م ـــالقس ت  ة ـــ

 2008 م.كهربائية فيزياء 1

 2008 الكترون تماثلي م.  فيزياء 2

 2009 الكترون رقمي م. فيزياء 3

 2009 الليزر م.  فيزياء 4

 2010   يزرلالم. فيزياء 5

 2010 م.حرارة  فيزياء 6

 2011 يكانيك م.م فيزياء 7

 فيزياء 8

 

 2011 م.حرارة 

 2013 ليزرم. فيزياء 9

 2014 م.الكترون التماثلي فيزياء 10

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

 2012-2008 للبنات لعلوم كلية ا معاون فيزياوي  1

 2017-2013 علوم للبناتالكلية فيزياوي 2

 2018-2017 كلية العلوم للبنات فيزياوي أقدم  3

 الى حد االن 2018 كلية العلوم للبنات مدرس مساعد  



 

 

 

 

 2015 م.الليزر فيزياء 11

) رابع فيزياء االمواج فوق الصوتيةم. فيزياء 12

 طبية(

2018 

 2018 م.كهربائية ومغناطيسية فيزياء 13

 رابع)رابع عام+م.فيزياء الحالة الصلبة فيزياء 14

 فيزياء طبية(

2018 

 رابع)رابع عام+م.فيزياء الحالة الصلبة فيزياء 15

 فيزياء طبية(

2019 

) رابع فيزياء االمواج فوق الصوتيةم. فيزياء 16

 طبية(

2019 

 2018 م.كهربائية ومغناطيسية فيزياء 13

  

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال  األطروحة  أو  اسم ت

1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  سادساً:  

 الجامعة / الكلية / القسم التفاصيل عنوان النشاط ت

 ( 2019-2018) اللجنة االمتحانية 1
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

 2019-2008 اللجنة المجانية  2
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

 2011 الخطة العلميةلجنة  3
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

4 
لجنة استقبال وتسجيل الطالبات 

 المقبوالت
11-2012 

كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

 2012 لجنة جرد المكتبة المركزية 5
كلية العلوم /جامعة بغداد

 المكتبة المركزية/للبنات

 2018 -2017  الحلقات النقاشية السمنراتلجنة   6
كلية العلوم /بغدادجامعة 

 قسم القيزياء/للبنات

 2018 -2017 الغياياتلجنة  7
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات



 

 

 

 

8 

 -علمية: محاضرة  سمنرالقاء 

تصنيع ودراسة الخواص (سمنر

الفيزياويه لخليه شمسية مع اغشية 

CdTe/c-Si  الرقيقة  ) 

2016- 2017 
العلوم كلية /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

9 
المؤتمر الطالبي المشاركة في  

 2018  للدراسات العليا
كلية العلوم /جامعة بغداد

 قسم القيزياء/للبنات

10 
المشاركه في الموتمر العلمي السنوي 

 )اليوم العالمي للصحة النفسية(
7-8/10/2018 

مركز البحوث /جامعة بغداد

 التربوية والنفسية

11 

الموتمر العلمي الرابع لعلوم الحياة 

 ( )البيئة والتغيرات المناخية

 

7-8/11/2018 
كلية العلوم /جامعة بغداد

 للبنات

 25/10/2018-23 (االسبوع العربي للكيمياءندوة) 12
قسم /كلية العلوم /جامعة بغداد

 الكيمياء

 22/10/2018 (يوم للكيمياءندوة) 13
 العلومكلية /جامعة بغداد

 قسم الكيمياء/ للبنات

14 
)التطبيقات الذكية لنظم المعلومات ندوة 

 19/11/2018  الجغرافية(
قسم /كلية العلوم /جامعة بغداد

 التحسس النائي

15 
المواصفات القياسية العراقية  )تدوة

 21/11/2018 ( واهميتها في البحوث العلمية
قسم /كلية العلوم /جامعة بغداد

 االرضعلم 

16 
اساليب التعامل مع الضغوط ندوة ) 

 1/3/2018 (النفسية لدى المصابات بسرطان الثدي
كلية العلوم /جامعة بغداد

 التعليم المستمر/للبنات

17 
كيمياء النانو )التخصصية ندوة 

 15/1/2019 (وتطبيقاتها
 العلوم كلية/بغداد جامعة

 المستمر التعليم/للبنات

18 
)مهارات تحضير المواد ورشة عمل 

 27/2/2019 النانوية(
 العلوم كلية/بغداد جامعة

 قسم الفيزياء/للبنات

 2017 لجنة الوصف االكاديمي 19
 العلوم كلية/بغداد جامعة

 قسم الفيزياء/للبنات

20 
عدد من سمنرات االساتذة المقامة في 

 2018-2017 قسم الفيزياء
 العلوم كلية/بغداد جامعة

 قسم الفيزياء/للبنات

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 بغداد جامعة -المستمر والتعليم التطوير مركز  التأهيل التربوي

 

 والقران الكريم  اللغة العربيةسالمة دورة 

 
 

 

 جامعة بغداد –مركز التطوير والتعليم المستمر 

 كلية االداب



 

 

 

 

Google scholar and research gate 
 

 

 

 جامعة بغداد ––مركز التطوير والتعليم المستمر 

 

 الصالحية اللغوية 
 

 

 

 جامعة بغداد –مركز التطوير والتعليم المستمر 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر  محل أسم البحث  ت

1 Study the Effect of Annealing 

Temperature and Thickness 

on the Structural, Optical 

Properties of the (CdTe) Thin 

Films 

 International -منشور

Journal of Science and 

Research (IJSR) 

2017 

2 
Effect the Thickness on the 

Electrical Properties and (I-V) 

Character of the (CdTe) Thin 

Films and Find the Efficiency of 

Solar Cell CdTe/CdS 

علوم –مجلة بغداد للعلوم 

 ينات

2018 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير.  الجوائز  كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 ومكافأةشكر وتقدير  1

 
 2012 بغداد -كلية العلوم للبنات 

 شكر وتقدير  2

 
 2012  بغداد-كلية العلوم للبنات 

 شكر وتقدير  3

 
 2018 بغداد -كلية العلوم للبنات 



 

 

 

 

 شكر وتقدير  4

 
 2019 بغداد -قسم الفيزياء –كلية العلوم للبنات 

 جامعة بغداد –مركز التطوير والتعليم المستمر  شهادة مشاركة )دورة طرائق التدريس( 5

 

2017 

 . أو المترجمة  الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

 ات . ــثاني عشر :اللغ

           اللغة العربية   ✓

 اللغة االنكليزية   ✓

✓  

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


	التـخـصــص    :  فيزياء عام /  فيزياء الحالة الصلبة
	الوظيفــــــه     :   تدريسية
	الدرجة العلمية :    مدرس  مساعد
	الهاتف النقال  :       07715802479

