
 

 

 

 

 

 

 

 انسيشي انزاحيً
 

 

 

 

        انبشصوجي عبذ انشحمه حىان جعفش طاٌش:   ـم ـــــــــاالســ

  0971 : حاسيخ انميـالد 

 أسمهت انحانت انضَجيت :

   طفهت َاحذة ذد األَالد  :ــعـــ

 مسهمت  :   انذيـــــــــــاوت

   فيضياء انهيضس:     صــانخـخـص

 ذأسخار مساع:     ً ــــــانُظيف

    دكخُساي انذسجت انعهميت :

           معٍذ انهيضس نهذساساث انعهيا:    عىُان انعمم

 انعمم   :        ٌاحف

       17715405576:   انٍاحف انىقال

 taherhanan@ymail.com كخشَوي :انبشيذ إالن

                                                           ayadhfaris@yahoo.com 

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 التاريخ ة ـــالؽؾي اجلامعة الدرجة العؾؿية

 2881 العؾوم التطبيؼية اجلامعة التؽـولوجيةذبؽالورووس

 2887 كؾية العؾوم جامعة بغدادذاملاجدًري

 1226 كؾية العؾوم لؾبـات جامعة بغدادذالدكًوراه

 
 

 

 انصىرج 

mailto:taherhanan@ymail.com


 

 

 

 

 

 

 

   ذأخرى

 ثاوياً : انخذسج انُظيفي . 

  

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 انى -يٍ انفترج   انجايعح )انًعهذ / انكهٍح(  انجهح خ

 نحذ االٌ -1222 تغذاد معهد الميزر لمدراسات العميا 1

 

 سيسٍا.سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذ 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 نحذ االٌ -1227 عهى انًىاد فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح وانصُاعٍح 2

 نحذ االٌ -1222 كىاشف انهٍزر فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح وانصُاعٍح 1

 انى -انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 2884-2883 دجامعة بغدا-معهد الميزر لمدراسات العميا معاون باحث 2

+مدرس مدير شعبة التسجيل وشعبة التدريب والتطوير وكالة 1

 مساعد

 1222-2887 دجامعة بغدا-معهد الميزر لمدراسات العميا

 1223-1222 جامعة بغداد-معهد الميزر لمدراسات العميا رس مساعدمسؤولة شعبة التدريب والتطوير|+مد 2

 1222-1227 جامعة بغداد-معهد الميزر لمدراسات العميا مديرة شعبة التدريب والتطوير+مدرس  3

 1226-1222 جامعة بغداد-معهد الميزر لمدراسات العميا مديرة التسجيل+مدرس 4

 ولحد االن 1226 جامعة بغداد-معهد الميزر لمدراسات العميا تدريسي في فرع ت الهندسية والصناعية 5



 

 

 

 

 

 

 

 1226/1227 افاق تطثٍماخ انهٍزر فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح وانصُاعٍح 2

 

 :انخي أششف عهيٍا( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

دي انًُط و انهٍف انثصري االحا نهٍفكفاءج انرتط  2

 حادي انًُط اانثصري انثهىري 

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح
1222/1221 

 

 

انكشف عٍ انثخار انكًٍٍائً تحضاصٍح عانٍح انًضتُذ  1

 نتذاخم نهٍف انثهىري انفىتىًَعهى يمٍاس ا

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح

1221/1222 

انكشف عٍ انرطىتح انُضثٍح تاصتخذاو يمٍاس انتذاخم  2

 نهٍف انثهىري انفىتىًَ

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح

1222/1223 

تُاء يتحضش يعايم االَكضار انًضتُذ عهى يمٍاس  3

 انفىتىًَانتذاخم نهٍف انثهىري 

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح

1223/1224 

دراصح تحضٍٍ يتحضش انرطىتح انًضتُذ عهى يمٍاس  4

 انتذاخم نهٍف انثهىري انفىتىًَ

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح

1224/1225 

يتحضش انرطىتح انًطهً تًىاد ياصح نهرطىتح  5

 فىتىًَانًضتُذ عهى يمٍاس انتذتخم نهٍف انثهىري ان

فرع انتطثٍماخ انهُذصٍح 

 وانصُاعٍح

1225/1226 

 

 

 انخي شاسك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمشاث سادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذ

ذبودرتذحضور(

انًؤتًر انثاًَ نًعهذ انهٍزر  1

 نهذراصاخ انعهٍا

جايعح -يعهذ انهٍزر نهذراصاخ انعهٍا 1221

 تغذاد

 يشاركح

انهٍزر فً انطة وانتكُىنىجٍا  2

 انحذٌثح
جايعح -يعهذ انهٍزر نهذراصاخ انعهٍا 1227

 تغذاد

 يشاركح

 يشاركح تثحث صىرٌا –ديشك  1222 ورشح عًم نعهىو انهٍزر وتطثٍماته 3

انُذوج انعهًٍح نفرعً انتطثٍماخ انهُذصٍح  4

 انثاٌىنىجٍح وانطثٍح وانتطثٍماخوانصُاعٍح 

 

 انثاٌىنىجٍح 

جايعح -يعهذ انهٍزر نهذراصاخ انعهٍا 1222

 تغذاد

 يشاركح

5 

 

انًؤتًر انعهًً انثانث نتماَح انُاَى 

 وتطثٍماتها

 

 يشاركح جايعح تغذاد –كهٍح انعهىو  1222

انًؤتًر انعهًً االول"انهٍزر  6

وانًىاد انهُذصٍح انًتمذيح9 

 وانتطثٍماخ" انتكُىنىجٍا

انجايعح -لضى هُذصح انًىاد 1221

 انتكُىنىجٍا

 يشاركح تثحث

 

 

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 22 جلان مـاقشة رسائل املاجستري

 2 جلان مـاقشة رسائل الدكتوراه

 1226ولغاية  1222 عضو جلـة امتحانية

 1 عضو جلـة حتؾيل العروض

 التوجد و جلـة عالقات ثؼافيةعض

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 



 

 

 

 

 

 

 

 الدـةذالـشرذحملذأدمذاليحث ت

0  
Transmission Bands Shift in a Liquid Filled Hollow Core 

photonic Crystal Fiber 

 

 

Fondazione Giorgio 

Ronchi, No.2 
1228 

7  

Low Loss in a Gas Filled Hollow Core Photonic 

Crystal Fiber 

 

 

Baghdad Science 

Journal , Vol. 7, No. 1 
1222 

3  

Efficient Transportation of Nd Laser Beam 

Through Photonic Crystal Fiber 

 

 

Indian J. Phys., Vol.85, 

No. 8  
1222 

 Dispersion in a gas filled hollow core photonicذ4

crystal fiber 

J. Baghdad for science, 

Vol. 11, No. 3 
1223 

 Chemical sensor based on a solid-core photonicذ5

crystal fiber interferometer 

Iraqi Journal of 

Physics, Vol.13, No.27 

1224 

 Performance of humidity sensor based onذ6

photonic crystal fiber interferometer 

Iraqi Journal of 

Physics, Vol.14, No.30 

1225 

 Tapered splicing point SMF-PCF-SMFذ7

structure based on Mach-Zehnder 

interferometer for enhanced refractive index 

sensing 

 

 

 

Iraqi Journal of Laser, 

Vol.16 

1226 



 

 

 

 

 

 

 

 Refractive index sensor based on a solid-coreذ8

photonic crystal fiber interferometer 

Iraqi Journal of 

Physics, Vol.15, No.34 

1226 

 Enhancement the sensitivity of humidity sensorذ9

based on an agarose infiltration reflection-type 

photonic crystal fiber interferometer 

مؼبول لؾـشر يف اجملؾة 

 العراقية لؾػيزياء

1226 

 Enhancement the sensitivity of humidity sensorذ01

based on an agarose coating transmission-type 

photonic crystal fiber interferometer 

مؼبول لؾـشر يف اجملؾة 

 العراقية لؾيزر

1226 

 

 .ىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذاهلقعضووةذذ:تادعا 

  

  

  

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

يعهذ انهٍزر نهذراصاخ انعهٍا و رئٍش  كتاب شكر وتمذٌر  14ٌىجذ نً  2

 جايعح تغذاد
2887-1226 

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

6    

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

2   

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

  انهغح انكردٌح 

 انهغح انعرتٍح   

 انهغح االَكهٍزٌح 

 

 

   CD يهحىظح 9 ٌتى تضهٍى َضخح عهى  


