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 المعلومات الشخصیة
 عمار تحسین زكر آل سلمان االسم ●

 ١٩٨١/٧/١٧ الموالید ●

 حمدانیة نینوى - برطلة  الوالدةمكان  ●

 ذكر  الجنس ●

 عراقیة الجنسیة ●

 متزوج الحالة الزوجیة ●

 ٣ عدد األطفال ●

 ٠٧٥١٨٦٣٧٧٤٥ رقم الهاتف الجّوال ●

 

 المعلومات األكادیمیة
 مدرس اللقب العلمي ●

 قسم الفیزیاء، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة الموصل القسم العلمي ●

 الفیزیاء التخصص العام ●



 فبزیاء اللیزر  التخصص الدقیق ●

 ammar_za24@uomosul.edu.iq . ammar_za24@yahoo.com البرید األلكتروني ●

 Ammar Zakar بوابة البحث العلمي ●

 الیوجد  الباحث العلمي ●
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 الدراسيالتحصیل 
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

  المملكة المتحدة / جامعة برمنكهام فیزیاء اللیزر  ٢٠١٧ دكتوراه ●

التربیة للعلوم الصرفة / جامعة الموصل كلیة  فیزیاء اللیزر ٢٠٠٧ ماجستیر ●
 / قسم الفیزیاء 

-٢٠٠٤ بكالوریوس ●
٢٠٠٥ 

التربیة للعلوم الصرفة / جامعة الموصل كلیة  
 / قسم الفیزیاء

 

 األلقاب العلمیة
 ٢٠٠٩مدرس مساعد  اللقب العلمي ●

 ٢٠١٨مدرس  اللقب العلمي ●

●   
●   

 

 الخبرات العلمیة واإلداریة
 تدریسي في جامعة الموصل/قسم الفیزیاء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة ٢٠٢٠- ٢٠٠٩  المنصب ●



   الخبرة  ●

 

 األنشطة التدریسیة
 /قسم الفیزیاء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة ٢٠١٣-٢٠٠٩مختبر الكترونیك  ●

 /قسم الفیزیاء /، كلیة التربیة للعلوم الصرفة٢٠٢٠-٢٠١٨االلكترونیك   ●

 ةة التربیة للعلوم الصرف/قسم الفیزیاء/ كلی ٢٠١٨- ٢٠١٧ اللغة االنكلیزیة ●

 قي قسم الفیزیاء في كلیة التربیة للعلوم الصرفة  ٢٠٢١- ٢٠١٧مختبر اللیزر لطلبة الدراسات العلیا من  ●

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
 الیوجد  الماجستیر ●

 البوجد الدكتوراه ●

 

 البحوث المنشورة
● Carrier dynamics and surface vibration-assisted Auger recombination in porous silicon 

● MWIR optical modulation using structured silicon membranes 

● All-optical modulation in Mid-Wavelength Infrared using porous Si membranes 

● Determination of recombination coefficients for nanocrystalline silicon embedded in 

hydrogenated amorphous silicon 

● High-Frequency Conductivity of Optically Excited Charge Carriers in Hydrogenated 

Nanocrystalline Silicon Investigated by Spectroscopic Femtosecond Pump-Probe 

Reflectivity Measurements 

 Morphological Control in Gold Nanostructures Synthesis Process 

 ABC recombination model for quantum dot laser  

 

 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 



 الكتب المؤلفة
 الیوجد ●

 الیوجد ●

●  

 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمیة
● Spie conference / UK/ 2016 

� Trends in material science and inventive materials (ICTMIM2021)/India 
� Training course in investigation of optical properties of semiconductors using 

ellipsometry technique  
� Talk about the general relativity 

 

 تكنولوجي في قسم الفیزیاء /كلیة التربیة للعلوم الصرفة  ندوة النانو ●

 

 

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العلمیة األخرى
● Nanotechnology Scientific Symposium in the departement of physics /, 2018 

 

 

 

 عضویة الجمعیات
 

 

 كتب الشكر
 مساهمتي في تاسیس المركز البحثي للیزر والفوتونیات النانویةوتقدیر من رئاسة جامعة الحمدانیة لشكر  ●



 شكر وتقدیر من وزیر التعلیم العالي  ●

 شكر وتقدیر من عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة  ●
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