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  ::  الشخصيةالشخصية  البيا�تالبيا�ت        

  بالل ياسين طاهر أ�مس  :أ�مس  :  ..۱۱

  ١٩٧٧١٩٧٧//٧٧//١٩١٩االنبار/الفلوجة/االنبار/الفلوجة/: :   الوالدةالوالدة  وتأٔرخيوتأٔرخي  حملحمل  ..۲۲

  ذكرذكر: :   اجلنساجلنس  ..۳۳

    (سابقًا الفلوجة حي الوحدة) بغداد/حي الجامعة الحالي:السكنالسكن  حملحمل  ..٤٤
  aagg..bbiillaall..yyaasseeeenn@@uuooaannbbaarr..eedduu..iiqq  إاللكرتوينإاللكرتوين  الربيدالربيد  ..٥٥

٦٦..  ::UالهاتفالهاتفU::  ٠٧٩٠٢٤٥١٤٩٤٠٧٩٠٢٤٥١٤٩٤  
  

    ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 ١٩٩٩ العراق االنبار البكالوريوس

 ٢٠٠٥ العراق االنبار الماجستير

 ٢٠١٦ العراق بغداد الدكتوراه
  

  : :   شغلهاشغلها  اليتاليت  الوظائفالوظائف

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

متحانيةعضو لجنة ا  
 عضو شعبة العلوم االساسية

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٦ جامعة االنبار/كلية الزراعة
 بطاقات درجات الخريجيين

 تدريس مادة الفيزياء العامة والرياضيات

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ كلية العلوم/قسم الفيزياء عضو لجنة امتحانية
 جميع المهام

 (مختبر الكترونكس وليزر)
 بطاقات الدرجات والتدقيق ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ كلية الزراعة مسؤول شعبة الوثائق

 ٢٠١١ ٢٠٠٩ كلية الزراعة شعبة الوثائق
 بطاقات الدرجات

 تدريس مادة الفيزياء العامة والرياضيات
٢٠١١تجديد البطاقات من بدأ الكلية الى  ٢٠١١ ٢٠١٠ كلية الزراعة عضوتوثيق بطاقات الدرجات الكترونياً   

ةكلية الزراع عضو شعبة العلوم االساسية  تدريس مادة الفيزياء العامة والرياضيات ٢٠١٥ ٢٠١١ 
٥/٨/٢٠١٥ كلية الزراعة مسؤول شعبة العلوم االساسية  تدريس مادة الفيزياء العامة والرياضيات  

  
  

  : :   املنشورةاملنشورة  البحوثالبحوث

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
Cu(InR1-xRAlRxRSR2R) دراسة الخواص الكهربائية الغشية المركب   ٢٠٠٩ منشور جامعة االنبار للعلوم الصرفةطريقة المحضرة ب



 العدد الثالث/المجلد الثالث الرش الكيميائي الحراري
Influence of Substrate Temperatures on the Optical 
Properties of Thin CuR3RSnSR4R Films Prepared by CBD 

International Journal of Electrical 
Engineering, Vol.2, Issue.12, 2014 ٢٠١٤ منشور 

Role of Substrate Temperature and PH value on the 
Topology and Morphology characterizations for Nano Thin 
CuR2RSnSR3R Films Prepared by CBD Technique 

Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences, Vol. 9, No.20, 
pp.406-411,  2015 

 ٢٠١٥ منشور

Effect of Substrate Temperature on the Topology and 
Morphology Characterizations for NanoThin CuR3RSnSR4R Films 

Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences, Vol. 9, No.23, 
pp.547-550,  2015 

 ٢٠١٥ منشور

  
  

  اليو�داليو�دالكتب املنشورة:الكتب املنشورة:
  

U املؤمترات املؤمترات  

المؤتمر عنوان  طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر 

 بحث ٢٠٠٩ جامعة االنبار /كلية العلوم المؤتمر العلمي االول للعلوم الصرفة
  
  

  ::  ٕاجتازهإاجتازها  اليتاليت  ا�وراتا�ورات

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 دورة مركز طرائق التدريس
جامعة االنبار/كلية التربة للعلوم 

 االنسانية
٩/٢/٢٠٠٦  

ضمن البرنامج االحصائي  دورة نظام اللجان االمتحانية وتوثيقها
Excel 

 جامعة االنبار /كلية الحاسوب
٢١-١٢ 

/٥/٢٠٠٨  
٢٠/٤/٢٠١٠ جامعة االنبار/عمادة كلية العلوم دورة التلوث البيئي واالشعاعي  

م الصرفةكلية التربية للعلو  دورة استخدام البرامجيات في التطبيقات الفيزيائية  ١٩/٣/٢٠١١-١٧  
٥/٦/٢٠١١ مركز التعليم المستمر في كلية الزراعة دورة السموم الفطرية واثرها على االنسان  

  
  

  Excelواال officeكفاءة الحاسوب في مجال  :  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت
  

 نبارو هيئة تدريسية ومسؤول شعبة العلوم االساسية في كلية الزراعة/جامعة اال : عضالعضويةالعضوية

 مادتي الفيزياء العامة (النظري والعملي) ومادة الرياضيات لكافة االقسام المرحلة االولى ومدرس
  

كتابات عامة(دراسات موضوعية في التعليم العالي والبحث العلمي)، قراءات عامة  :  أٔخرىأٔخرى  �شاطات�شاطات

 (كتب عامة)، أنشطة أخرى (تطوير التجارب العملية والبحوث العامة).
 
  

  العربية و اللغة االنكليزية :  جييدهاجييدها  اليتاليت  اللغاتاللغات


