
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
  

  )اهللا أحمد مؤید عبداسم التدریسي (
  

  ، مدرسدكتوراه
  ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربیة للعلوم الصرفة، كلیة الفیزیاء

  
  

  

  المعلومات الشخصیة
  اهللا أحمد مؤید عبد  االسم �
  ١٩٦٨- ١- ٣ الیوم/الشهر/السنة  الموالید �
  محافظة نینوى - العراق المدینة، البلد  مكان الوالدة �
  ذكر  الجنس �
  عراقي  الجنسیة �
  متزوج  الحالة الزوجیة �
  خمسة  عدد األطفال �
  ٠٧٧٠٥٢٧٣٢٤٦  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس  اللقب العلمي �
  الموصل، جامعة كلیة التربیة للعلوم الصرفة، الفیزیاءقسم   القسم العلمي �
  الفیزیاء  التخصص العام �
  فیزیاء البالزما  التخصص الدقیق �
  moyadalharbi@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
  https://www.researchgate.net/publication/319046894_Login  بوابة البحث العلمي �
  https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ar  الباحث العلمي �
� ORCID  رقم الORCID  اً رقم ١٦(یتكون من :????-????-????-????( 

  
  
  
  



  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

  العراق،  الموصل ، جامعة العلوم كلیة  فیزیاء البالزما  2013  دكتوراه �
  كلیة العلوم ، جامعة الموصل ، العراق  فیزیاء البالزما  ١٩٩٧  ماجستیر �
  كلیة العلوم ، جامعة الموصل ، العراق  الفیزیاء  ١٩٩٢  بكالوریوس �

  

  األلقاب العلمیة
  ٢٠٠٩- ١- ٢٠ مدرس مساعد:   اللقب العلمي �
  ٢٠١٣- ٣- ٤مدرس :  اللقب العلمي �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  كلیة التربیة للعلوم الصرفة  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  المنصب �
  قسم الفیزیاء  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  الخبرة  �

  

  األنشطة التدریسیة
 كلیة التربیة للعلوم الصرفة: ، الكلیةالفیزیاء ، القسم: الثالثة، المرحلة: بالزماالمادة �
 التربیة للعلوم الصرفةكلیة : ، الكلیة: الفیزیاء، القسم: دراسات علیا ماجستیر، المرحلة: بالزما المادة �
 كلیة التربیة للعلوم الصرفةالمادة: ذریة، المرحلة: الثالثة، القسم الفیزیاء، الكلیة:  �
 كلیة التربیة للعلوم الصرفةالمادة: عملي مختبر ذریة، المرحلة: الثالثة، القسم الفیزیاء، الكلیة:  �
 كلیة التربیة للعلوم الصرفةاء، الكلیة: المادة: عملي مختبر میكانیك، المرحلة: االولى، القسم الفیزی �
 كلیة التربیة للعلوم الصرفةالمادة: مختبر عملي، المرحلة دراسات علیا (ماجستیر): ، القسم الفیزیاء، الكلیة:  �
�   

  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  واحد  الماجستیر �
  الیودجد  الدكتوراه �

  

  : البحوث المنشورة



                      Time decay of pulse current in capillary glow discharge: ١بحث  �
Journal of Education and Science Vol. 29, No.3, 2020, pp. 227-236 ISSN 1812-125X 

:٢بحث    

�  Enhancement the Sensitivity of waveguide Coated ZnO thin films: Role of Plasma 
irradiation. The 3rd Scientific Conference of Electrical and Electronic Engineering 
Researches (SCEEER) | (15-16) JUNE 2020 | BASRAH / IRAQ 

� DOI: 10.37917/ijeee.sceeer.3rd.13 (15-16) June 2020 

 :٣بحث  �
Acceptance Letter: Modelling the Role of the Inner Electrodes Radius on the Oxygen Negative 
Corona Discharge in Coaxial Electrode Geometry:  accepted for publication in Volume (62) 
Issue (12) and will be published on (December) 2021 in Iraqi Journal of Science (IJS). 

  ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  المؤلفةالكتب 
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 (مشاركة) ٢٠٢٠ایار  ٣٠-٢٩المؤتمر االلكتروني الطالبي األول: جامعة نینوى للفترة  �
 كتروني)ل(ا ٢٠٢١نیسان  ٦-٥مؤتمر نینوى الدولي األول للهندسة والتكنولوجیا  �
رفة جامعة بابل بین قسم الفیزیاء كلیة التربیة للعلوم الص ٢٠١٢تشرین األول  ٨-٧من  المؤتمر الوطني للفیزیاء �

 اء بحث)وجامعة بغداد (الق
جامعة الموصل  –ایار  - ١٢ندوة قسم الفیزیاء الثالثة األغشیة الرقیقة من المایكرون الى النانو فیزیاء وتطبیقات  �

 ٢٠١٣كلیة التربیة
 جامعة الموصل ٢٠١٩-٥- ٢النانو تكنولوجي قسم الفیزیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة ندوة  �
مركز بحوث البیئة جامعة  ٢٠١٩-١١- ٢٧ندوة مخاطر التلوث المروري وتردي نوعیة الهواء في مدینة الموصل  �

 الموصل
  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

  

  األخرىالنشاطات العلمیة 



� Evidence Base Medicine for Clinical Practice of COVID-19 at Egyptian Knowledge 
Bank، on Wednesday 06 May, 2020 

قسم الفیزیاء والموسومة (كیفیة االستفادة من نشر –كلیة التربیة للعلوم الصرفة مشاركة في الدورة المقامة في  �
 ٢٠١٩- ١٠\٣١-٣٠البحوث العلمي) بتاریخ 

 ٢٠٢٠\١١\٢٦- ٢٤(دراسة الخواص البصریة ألشباه الموصالت باستخدام تقنیة األلبسومتري من  �
 قسم الفیزیاء– للعلوم الصرفة الدورة المقامة في كلیة التربیة (محاضر) ٢٠١٩\١٢\٢٩- ٢٦ورشة عمل من  �
 قسم الفیزیاء–التربیة للعلوم الصرفة الدورة المقامة في كلیة  ٢٠١٩\٥\٢٢-٢١االستالل بالبحث العلمي من  �
 قسم الفیزیاء–كلیة التربیة للعلوم الصرفة الدورة المقامة في  ٢٠١٩\١٠\٢٠ورشة عمل نظام المقررات  �
كلیة التربیة للعلوم الصرفة للعلوم  قسم الفیزیاء ٢٠١٩\١١\١٩حول موضوع تقییمات الكادر التدریسي ورشة عمل �

   الصرفة
 منصة استخدام( الموسومة اإللكترونیة الورشة الكهربائیة الهندسیة التقنیة الوسطى الكلیة التقنیة الجامعة �

Moodle تطبیق باستخدام الكهربائیة الهندسیة التقنیة الكلیة نظمتها التي)االلكتروني التعلیم في ( FCC ( في 
 2020 / 4 / 23 الموافق الخمیس یوم
� was participated in Microbial Gene Databases through online workshop held on 

Monday 13th April 2020 at University of Mosul /College of Sciences/Dept. of 
Biophysics 

خدماتها) التي اقامتها االمانة العامة  في الورشة االلكترونیة (تطبیقات تخزین ومشاركة الملفات واالفادة من �
 ٢٠٢٠/٤/١٤. ثاء المصادفللمكتبة المركزیة یوم الثال 

 ٢٠٢٠-٤- ١٨ورشة الكترونیة جامعة البصرة كلیة الطب البیطري  �
 ٢٠٢٠نیسان - ١٣دورة تدریبیة الكترونیة كلیة الهندسة جامعة الموصل  �
 تقنیة اعداد خطة كتابة وتفادي االستالل  ٢٠٢٠نیسان - ١٧دورة تدریبیة الكترونیة كلیة الهندسة جامعة الموصل  �
بعنوان مذكرات التفاهم وآلیة نحو رؤیة  ٢٠٢٠- نیسان- ١٦عبر االنترنیت الجامعة التقنیة الشمالیة ورشة عمل  �

 تطویریة مستقبلیة
 ٢٠٢٠- ٤- ١٥كلیة الهندسة ورشة في االمتحانات عبر المنصات االلكترونیة  - جامعة االنبار �
) في التعلیم االلكتروني Moodleنصة الجامعة التقنیة الوسطى الكلیة التقنیة الهندسیة الكهربائیة (استخدام م �

٢٠٢٠- ٤-٢٣ 
كلیة الهندسة جامعة الموصل استخدام البوربوینت فقط لتسجیل المحاضرات بشكل تفاعلي متزامن وغیر متزامن  �

  ٢٠٢٠نیسان -١٣
  

  عضویة الجمعیات



 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
 ٢٠١٩- ٥-٢٥كتاب شكر من العمادة  �
 ٢٠١٩- ٨- ٧كتاب شكر من العمادة  �
 ٢٠١٨- ١٢-٣١شكر وتقدیر رئیس الجامعة  �
 ٢٠١٩- ١١- ٥كتاب شكر من العمادة  �
 ٢٠٢٠- ١-١٣كتاب شكر من العمادة  �
 ٢٠٢٠-٧- ٢٦وتقدیر من العمادة شكر  �
 ٢٠٢٠- ٧- ٢٩شكر وتقدیر رئیس الجامعة عام  �
 ئالث كتب شكر من السید الوزیر لكافة تدریسیي جامعة الموصل �
�   

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


