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       صٌنب فاضم ميذي انباًي  د.:    ـم ـــــــــاالســ

  9191: جاسٌخ انمٍـالد 

 غٍش محضًجة انحانة انضًجٍة :

     ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهمة  :   انذٌـــــــــــانة

       انفٍضٌاء /نٍضس /اطٍاف:       صــانحـخـص

   جذسٌسٍة:     و ــــــانٌظٍف

   اسحار مساعذ    انذسجة انعهمٍة :

            جامعة بغذاد/معيذ انهٍضس نهذساسات انعهٍا:     عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاجف

      13119819770:    انياجف اننقال

 zainab@ilps.uobaghdad.edu.iqكحشًنً :انبشٌذ إالن

awi@yahoo.comzainab 

 .أًالً : انمؤىالت انعهمٍة   

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2991 العلوم/الفيزياء المستنصرية

 2991 الليزر التكنولوجية الماجستير

 هالدكتورا
 

 1002 العلوم /الفيزياء بغداد

    أخرى

 

 

 

 انصىسة 

mailto:zainabawi@yahoo.com
mailto:zainabawi@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انحذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجامعً . 

 انى -يٍ انفخشة   انجبيؼت )انًؼهذ / انكهيت(  انجهت ث

 1022-2991 بغداد معهد الليزر للدراسات العليا 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 انى -انفخشة يٍ  انجهت انىظيفت ث

 1331 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب شؼبت انخسجيميذيش  1

 2992-1331,2995 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب يذيش شؼبت انخذسيب 2

سئيس فشع نبخطبيقبث انهُذسيت  3

 وانصُبػيت

 2991-2995 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

 2914-2993 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب يؼبوٌ انؼًيذ 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشسات انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  Optics معهد الميزر لمدراسات العميا 2

  Applied optics معهد الميزر لمدراسات العميا 1

 Spectroscopy and nonlinear معهد الميزر لمدراسات العميا 3

spectroscopy 

100-1022 

  Plasma معهد الميزر لمدراسات العميا 2

  Laser produced plasma يامعهد الميزر لمدراسات العم 5

 Laser matter interaction, 100-1022 معهد الميزر لمدراسات العميا 6

 trends in nanostructure and معهد الميزر لمدراسات العميا 1

nanotechnology 

 

  Trends in advanced laser معهد الميزر لمدراسات العميا 8

 Laser lab 2991-1022 معهد الميزر لمدراسات العميا 9

 Optics lab 2991-1022 معهد الميزر لمدراسات العميا 

 Resonant nonlinear optics 1022 معهد الميزر لمدراسات العميا 

 

 :انحً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 1005 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب )يبجسخيش(انهيزس حؼذيم سطح انبىنيًش ببسخخذاو 2

 يٍ سقيق نغشبء انالخطيت انبصشيت انخىاص 1

 انُبَىيخشيت انجزيئبث راث انكبدييىو كبشيخيذ

 انًحىس ػهى انًسح حقبَت ببسخخذاو

 )يبجسخيش(انثبنث

 1001 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

 يقتسق نطبقت انالخطيت انبصشيت انخىاص دساست 3

 )يبجسخيش(ببنصبغبث انًطؼى انبىنيًش يٍ
 1008 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

انخىاص انبصشيت انالخطيت نًخشاكببث بىني ييثيم  2

ييثب كشياليج ببسخخذاو حقبَت انًسح ػهى انًحىس 

 )يبجسخيش(انثبنث

 1008 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب



 

 

 

 

 

 

 

 انخحقق يٍ بؼض انخىاص انبصشيت انالخطيت 5

 )يبجسخيش( نجزيئبث انفضت راث انذقبئق انُبَىيت
 1009 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

دراسة تأثيرذرات األلومينا النانويو عمى بعض  6
خواص متراكبات بوليمر راتنج 

 )ماجستير(األيبوكسي

 1020 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

الخصائص ألبصرية الالخطية لممتراكبات النانوية  1
 )ماجستير(كسي/ألوميناايبو 

 1022 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

دراسة المواد المتراكبة المدعمة المعالجو  8
 )ماجستير(بالميزر

 1021 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

دراسة الخواص التركيبة , البصرية والكهربائية  9
 )ماجستير(لغشاء كبريتيد النحاس النانوي المحضر

 1021 سبث انؼهيبيؼهذ انهيزس نهذسا

بالميزر في  تصنيع مواد نانوية مركبة بتقنية التذرية 20

 )دكتوراه( سوائل مختمفة

 1023 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

 polyolتشخيص دقائق البالديوم النانوية بطريقة   22

 جستير()يب

 1022 يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب

 لحد االن  يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب كتوراه()دمنظومة التبريد بالمواد النانوية 21

 لحد االن  جبيؼت بببم /كهيت ػهىو بُبث ماجستيرالصفات الالخطية لبعض المركبات   23

 لحد االن  يؼهذ انهيزس نهذساسبث انؼهيب )دكتوراه(الخاليا الشمسية النانوية 22

 لحد االن  جامعة بغداد /كلية العلوم بنات )دكتوراه(خاليا الوقود النانوية 25

26    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شاسك فٍيا.انعهمٍة ًاننذًات انمؤجمشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 2nd International Conference on 

Advanced Manufacturing and Automation 

(INCAMA-), Kalasalingam University 

,Department of Mechanical 

Engineering  

 ببحث  الهند 1023

2 16th International Conferences on 

Advances in Materials &Processing 

Technologies“, , 

 بحث تايوان 1021

انًؤحًش االول نخقبَت انُبَى وحطبيقبحهب في  3

 انطبقبث انجذيذة وانًخجذدة 
 حضور بغداد 1021

َذوة انطبقت انجذيذة وانًخجذدة  4

 واسخخذايبحهب في خذيت انًجخًغ انؼشاقي 
 حضور بغداد 1022

5     

6     

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اليجبد z-scan measurmentبُبء يُظىيت انًسح ػهى انبؼذ انثبنث 

 شيت انالخطيت نًُبرج  راث ابؼبد َبَىيخشيتانخىاص انبص
 1001-الهند–دورة تدريبية لمطياف التالق 

 ايطاليا-ميالن -1009-دورة تدريب صيفي  يششوع حُفيز انًشبسيغ انبحثيت نهكىادس انخذسيسيت 

 1021-الهند-دورة تدريبية لمطياف رامان تقييم بحوث

  مناقشات

  لجان مختلفة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروع

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1- Nonlinear optical properties of CdS thin film 
nanoparticles using z-scan technique. 

  

2- Studying IR Laser effects on poly methacrylate 
surface  

  

3- FIB/SEM/EDX integrated techniques for 
morpholometry of hetrogenous complex sub 

microstructure  

  

4- Improvement of nonlinear optical properties for 
mixture laser dyes doped PMMA 

  

5- NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES of PMMA 
composites using z-scan technique 

  

6- The optical limiting behavior of prepared silver 
nanoparticles embedded in polymer film 

  

1- The nonlinear optical properties of Epoxy/Alumina 
nanocomposites 

  

2- Investigation of nonlinear optical properties for laser 
dyes-doped polymer thin film  

  

3- Study of the effect of Alumina nanoparticles addition 
on some mechanical and physical properties of an 

epoxy resin polymer matrix composite  

  

19- Study the effect of different surfactant solution on the 
production of Zirconia (ZrO2) nanoparticles 

synthesized by Laser ablation technique 

  

11- Synthesis of Zirconia nanoparticles in distilled water 
solution by laser ablation technique  

  

12- Study the effect of laser fluences on the production of 
alumina nanoparticle (Al2O3) SYNTHESIZED by 

pulsed laser ablation technique in aqueous solutions 

  

13- Study the Effect of Sodium Dodecyl Sulfate Surfactant 

Solution on the Production of Zirconia (ZrO2) 

Nanoparticles Synthesized by Laser 

  

14- 
Production of Zirconia Nanoparticle (ZrO2) in Cetyltrimethlammonium 

Bromide Solution (CTAB) by Laser Ablation Technique   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

  



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1022 وزير واحدشكر  2

  رئيس جامعة شكر اربعة 1

  مساعد رئيس جامعة شكر ثالثة 3

  عميد كتاب ستة عشر 2

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 1022 طبع فصل من كتاب  2

1   

3   

2   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 انهغت انؼشبيت             

  انهغت االَكهيزيت            

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD يهحىظت : يخى حسهيى َسخت ػهى  


