
 

 

 

 

 

 

 

 انضيشه انزاريو
 

 

 

 

ـم ـــــــــاالصــ      صبنح االيٌة محمذ كشيم ظبىش:     

  7/1/1771: ربسيخ انميـالد 

 مززًج انحبنخ انزًجيخ :

 2    ذد األًالد  :ــعـــ

 مضهم  :   انذيـــــــــــبنخ

 فيزيبء:             صــانزـخـص

 رذسيضي  خ ًانصنبعيخ/مقشس فشع انزطجيقبد انينذصي:     و ــــــانٌظيف

 اصزبر مضبعذ      انذسجخ انعهميخ :

 معيذ انهيزس نهذساصبد انعهيب:                عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىبرف

 17711225313:         انيبرف اننقبل

 modratk@yahoo.comكزشًني :انجشيذ إالن

 .أًالً : انمؤىالد انعهميخ  

 

 انرارٌخ ح ـــانكهٍ انجايعح انذرجح انعهًٍح

 ثكبنٌسيٌس

 

 1991 قطى انعهىو انرطثٍقٍح انركُىنىجٍح

 0222 كهٍح انعهىو /قطى انفٍسٌاء تغذاد انمبجضزيش

 هانذكزٌسا

 

 0222 قطى انعهىو انرطثٍقٍح انركُىنىجٍح

    أخشٍ

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنيبً : انزذسج انٌظيفي . 

 

 ثبنثبً : انزذسيش انجبمعي . 

 انى -يٍ انفررج   انجايعح هذ / انكهٍح()انًع  انجهح خ

 0220-0222 تغذاد يعهذ انهٍسر نهذراضاخ انعهٍا 1

 0214-0222 تغذاد يعهذ انهٍسر نهذراضاخ انعهٍا 2

 

 

 ساثعبً : انمقشساد انذساصيخ انزَ قمذ ثزذسيضيب. 

 خـــــانضن بدحـــــانم مـــانقض د

 فصم اولOPTICS 0222-0222 انصُاعٍح و فرع انرطثٍقاخ انهُذضٍح 1

0  OPTICS 0222-0229فصم اول 

3  MATERIALS 0222-0229 ًَفصم شا 

4  QUANTUM MECHANICS 0229-0212 فصم اول 

5  ULTRASHORT PULSE LASER 0229-0212 ًَفصم شا 

6  QUANTUM MECHANICS 0212-0211 فصم اول 

 انى -انفررج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 0222-1996 يركس تحىز انهٍسر وانثالزيا و. يالحع 1

 0222-0222 يعهذ انهٍسر نهذراضاخ انعهٍا ذذرٌطً ) يذرش يطاعذ( 0

 0213-0222 يعهذ انهٍسر نهذراضاخ انعهٍا ذذرٌطً ) يذرش( 3

 نحذ االٌ-0213 يعهذ انهٍسر نهذراضاخ انعهٍا )اضرار يطاعذ( ذذرٌطً 4



 

 

 

 

 

 

 

2  ULTRASHORT PULSE LASER 0212-0211 ًَفصم شا 

 

 

2  APPLIED OPTICS  0211-0210 ًَفصم شا 

9  OPTICS  

 

0210-0213 

12  APPLIED OPTICS 0210-0213 

11  OPTICS 0213-0214 

 

 :انزي أششف عهييب( انشصبئم  ،االطبسيح  )خبمضبً:  

 انضنــخ مـــانقض خشصبنان األطشًحخ  أً  اصم د

1 THE EFFECT OF DIFFERENT 

LASER DIODEON DIFFERENT 

COLOR OF PMMA 

 0211-0229 وانصُاعٍح فرع انرطثٍقاخ انهُذضٍح

0 

 

 

 

 

 

INVESTIGATION OF GLASS 

SHEETS HOLE DRILLINGUSING 

CO2 LASER 

 

 

 

 0213 

3    

 انزي شبسك فييب.انعهميخ ًاننذًاد انمؤرمشاد صبدصبً:  

 نٌع انمشبسكخ  ىبمكبن أنعقبد خ ــانضن عنٌان ان د

) ثحث / ثٌصزش 

 حضٌس(

 ورشح انعًم انخايطح نهٍسروذطثٍقاذه 1

 

 

 وذطثٍقاذه 

 تحس يشارك ديشق -ضىرٌا  0212

انًؤذًر انعهًً االول نًعهذ انهٍسر  2

 وهُذضح انًىاد

 تحس يشارك تغذاد 0210

انًؤذًر انرخصصً انصاًَ نهجراحاخ  3

 انرخصصٍح
  تغذاد 0210

  تغذاد 0213 اخ انُاَىٌح يؤذًر انرُقٍُ 4

 انُاَىانًؤذًر انعهًً انصانس نرقاَح  5
 اذهاوذطثٍق

  تغذاد 0211



 

 

 

 

 

 

 

انُذوج انعهًٍح االونى نقطى هُذضح  6

 انهٍسر وانكهروتصرٌاخ
  تغذاد 0210

  تغذاد 0213 َذوج قطى هُذضح انرصٍُع انؤذًد 7

  تغذاد 0213 َذوج قطى انفٍسٌاء كهٍح انعهىو نهثُاخ 2

  تغذاد 0213 َذوج كهٍح انهُذضح قطى انكهرتاء  9

 

 . االخشٍ صبثعب : األنشطخ انعهميخ  

 خبسج انكهيخ داخم انكهيخ

  ادىعضى انهجُح انرحضٍرٌح نًؤذًر يعهذ انهٍسر وقطى عهىو انً

 يذٌر انًكرة االضرشاري 

 

 

  رئٍص عذد يٍ انهجاٌ انذائًٍح وانؤقرح

  

 

أً رطٌيش فَ مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ ًانمجزمع  ثبمنب: انمششًعبد انجحثيخ 

 . انزعهيم

 انضنخ اننشش محم أصم انجحث د

1 DIODE LASER SYSTEM CONSTRUCTION 

AND CHARACTERRIZATION 

IRAQI JOURNAL OF 

LASER 

0212 

2 THE EFFECT OF TRIGGERING ON THE OUTPUT 

PERFORMANCE OF DIODE DIRCT FACE PUMPING 

FOR DISC LASER IN PULSE MODE 

IRAQI JOURNAL OF 

PHYSICS 

0213 



 

 

 

 

 

 

 

3 WAVELENGTH DEPENDENCE OF THE  

WIDTH OF LASER PULSES GENERATED BY 

DIODE PUMPEDTi:SAPHIRE CRYSTAL IN THE 

SUB 50 FEMTOSECOND LASER REGION 

IRAQI JOURNAL OF 

LASER 

0211 

4 CHARACTERIZATION OF DIODE LASER 

PUMPED Nd:YAG DISK LAER 

THE IRAQI JOURNAL 

OF APPLIED PHYSICS 

0222 

 

 .انييئبد انعهميخ انمحهيخ ًانذًنيخ عضٌيخ  :ربصعب 

      

     

 ً شيبداد انزقذيش. انجٌائز كزت انشكش ، عبششاً:  

انجبئزح أً شيبدح  كزبة انشكش أً د

 انزقذيش

 انضنخ انجيخ انمبنحخ

يطاعذ رئٍص جايعح طٍذ ان  كراب شكر وذقذٌر  1

 تغذاد

0210 

 0210 عًٍذ انًعهذانطٍذ  كراب شكر وذقذٌر 0

 0214 انطٍذ وزٌر انرعهٍى انعانً  كراب شكر وذقذٌر 3

 0222 انطٍذ رئٍص جايعح تغذاد كراب شكر وذقذٌر  4

  12 كرة شكر وذقذٌر  5

 

 .أً انمزشجمخ انكزت انمؤنفخ: حبدٍ عشش 

 شصنخ اننش أصم انكزبة د

1   

0   

3   

4   



 

 

 

 

 

 

 

5   

6   

 

 

 بد .ــثبني عشش :انهغ 

 االَكهٍسٌح             

              

  

 

 

 

 

 

   CD يهحىظح : ٌرى ذطهٍى َطخح عهى  


