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 (CVالسيرة الذاتية)

 راشد خميل ظاهر عبد العزيز دم: أ. االســ
 اوال : معلومات عامة

 االنبار / حديثة.الػعػنػػواف:  1 
  : حديثة / جامعة االنبار –عميد كلية التربية االساسية العمل 
  :العاـ ) فيزياء( الدقيق: )فيزياء الليزر واستخداماتو في الطب(التخصص 
  :مجمع سد حديثة / كلية التربية االساسية حديثةالعنواف البريدي 
  :009647810725880نقاؿ 
  : البريد االكترونيrashidkhalil2003@yahoo.com 
  :استاذ دكتوراللقب العلمي 
  :دكتوراهالشهادة 
  :حديثة / جامعة االنبار –عميد كلية التربية االساسية المنصب الحالي 
 

 :.معلومات شخصية  2
 الجسية: عراقية                    االنبار / حديثة :الػػوالدة مكاف
 G2378790 :سفر جواز                  1949/ 1/7  : الوالدة تاريػػخ

 ذكور ( 2بنـاث ،  3خمست أطفال )  :عدداألطفاؿ                    متزوج  :الحالةاالجتماعية
 ثانيا : المؤىالت العلمية :

 تاريخ الحصوؿ عليها الػػدولة الجامػػعة الػػدرجة
 1971 العراؽ المستنصرية البكالوريوس 

 1979 الواليات المتحدة DePaul الماجستير 
 1989 المملكة المتحدة Hull الدكتوراه
 1991 العراؽ الطاقة الذرية مدرس

 1992 العراؽ الطاقة الذرية استاذ مساعد
 2111 اليمن جامعة تعز استاذ
    
    

 :عنواف رسالة الماجستير Interferometric studies of aqueous soluation 
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 هعنواف أطروحة الدكتورا : Development and Interaction of Exaimer 

Laser With Tissue                         
 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكاف العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهاـ الرئيسية
 إلى من

 تدريسي 1974 1972 معهد التكنولوجيا بغداد معيد
قسم التطبيقات الصناعية  معيد

منظمة الطاقة الذرية  –
 العراقية

 مساعد باحث 1975 1974

جامعة دي بوؿ في  متفرغ لدراسة الماجستير
 الواليات المتحدة

 دراسة 1979 1976

منظمة  - قسم الفيزياء باحث علميمساعد 
 الطاقة الذرية العراقية

 مساعد باحث 1985 1981

متفرغ للدراسة للحصوؿ على 
 شهادة الدكتوراه

جامعة ىل في المملكة 
 المتحدة

 دراسة 1989 1986

قسم التطبيقات المدنية  باحث علمي
لليزر في منظمة الطاقة 

 الذرية العراقية

 باحث علمي 1992 1991

رئيس قسم التطبيقات  2111 1992 الرازي لبحوث الليزرمركز  باحث علمي اقدـ
 الطبية

 تدريسي 2112 2111 جامعة بغداد / كلية العلـو استاذ مساعد

جامعػػة /كليػػة التربيػػة بالتربػػة  استاذ مساعد
 تعز / اليمن

رئيس قسم تدريسي و  2115 2112
 الفيزياء

 تدريسي وعضو مجلس 2111 2119 جامعة تعز اليمن استاذ مساعد
 جامعة اكاديمي

جامعػػة /كليػػة التربيػػة بالتربػػة  استاذ
 تعز / اليمن

عميد كلية الطب المساعدة  2111 2111
 جامعة تعز

وباحث في مركز  تدريسي 2112 2111 جامعة االنبار/كلية الهندسة استاذ
 ابحاث الطاقة المتجددة

جامػػػػػة االنبار/كليػػػػػة التربيػػػػػة  استاذ/عميد 
 االساسية /حديثة

 عميد وتدريسي 2116 2113
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالىتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 فيزياء 2118الثاني/ الميكانيك الكالسيكي

 فيزياء 2119الثاني/ اشباه الموصالت

 ىندسة كهرباء 2111/االوؿ النظرية الكهرومغناطيسية
 فيزياء 2112/االوؿ الكهرباء والمغناطيس

 فيزياء 2113/الثاني البصريات

 فيزياء 2114االوؿ/ نووية

 فيزياء 2116االوؿ/ فيزياء الليزر

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص الفصل اسم المادة
 فيزياء االوؿ فيزياء الليزر

 فيزياء الثاني الكالسيكيالميكانيك 
 فيزياء الثاني تطبيقات الليزر الصناعية

 فيزياء االوؿ فيزياء الليزر متقدمة
 فيزياء االوؿ تطبيقات الليزر الطبية
 فيزياء الثاني تكنولوجيا الليزر 

   
   
   

 االشراؼ على رسائل الماجستير والدكتوراه: . 3
 ( طالب ماجستير 8تخريج ثمانية ) -
 ( طالب دكتوراه1تخريج واحد ) -

 .تقييم البحوث: 4
 ختلفةتقييم ثمانية عشر بحثا م -

 . االىتمامات البحثية : 5
 تطبيقات الليزر الطبية والصناعية -
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكاف المؤتمر عنواف المؤتمر

laser in medicine and surgery بحث 1987 اسكتلندا 
Laser in Mdi . surg بحث 1987 اميركا 

 بحث 1988 اميركا استخداـ الليزر في الطب
 بحث 1988 امريكا الليزر وتطبيقاتو

CMS1 conference بحث 1997 جامعة مؤتة 
مؤتمر الهندسة الميكانيكي والصناعي األردني 

 الثالث
 بحث 12/5/1999-9 نقابة المهندسين

 بحث 1999 فندؽ بابل بغداد المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلـو
 بحث 12/5/1999-9 نقابة المهندسين الهندسة الميكانيكية والصناعية بحوث وتطبيقات

 بحث 11/11/1999-6 جامعة دمشق أسبوع العلم التاسع والثالثين
 بحث 16/11/2111-14 طرابلس الطبيمركز  المؤتمر العربي األوؿ لتطبيقات الليزر في الطب

 بحث 2112 كلية الطب الليزر والطب
 حضور 2113 كلية التربية االساسية/جامعة االنبار ندوة حقوؽ االنساف بين الشريعة والقوانين الوضعية

 بحث 2114 كلية التربية االساسية/جامعة االنبار التلوث الناتج من توجيو المجاري على االبار
 البحوث المنشورة :سادسا : 

 السنة الحالة المجلة عنواف البحث
مستجٍب سمعً بصري بقدرة تفرٌك 

 ناوثانٍت.
(A nano-second Time-resolved 

photoacouastic Transduser) 

برائة اختراع الجهاز المركزي للتقييس 
( 2774والسيطرة النوعية برقم )

 17/6/1999بتاريخ
 منشور

1999 

   Nuclear techniques to study 

corrosion in tin and tinplates 

المؤتمر الثاني لمؤسسة البحث 
 .Dec .11-6 منشور العلمي / بغداد

1975 

Interferometeric studies of 

aqueous solution 
 1979 منشور رسالة

Design and construction  of a 

nitrogen laser 

غير  
 منشور

1982 

Time-Resolved photoacoustic 

studies of vascular tissue 

ablation at three laser 

wavelingths  F.W. Cross 

Appl.phys.lett.50 (15) 
1019, (1987) 

  منشور
 

1987 

Photoacoustic studies and 

selective ablation of vascular 

tissue at three wavelingths  

Fifth annuil conferencev 
on laser in medicine and 

surgery 

 1987 منشور
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Evidence from photoacoustic 

spectroscopy for a 

photoablation process in the 

UV –laser  ablation vascular 

tissue 

Am.Soc.For laser 
medi.surg. 

 1987 منشور

Ablation  and acoustic 

respones of pulsed UV – laser 

 irradited vascular tissue in 

liquid environment 

J.Appl.Phys,64(4),2194, 
(1988) 

 1988 منشور

Ablation and acoustic 

response of pulsed laser 

irradiated vascular tissue in 

lquid 

Pros.SPIE.V908. 1988 منشور 

Photoacoustic studies of UV- 

laser tissue ablation 
CLEO 88,THF 314 1988 منشور 

Development and interaction 

of excimer laser with tissue 
 1988 منشور اطروحة دكتورا

Dual Excimer and Co2 laser 

etching studies of 

Polyethylene Terephthalate 

Appl.Phys.B.49,435-
440(1989) 

 1989 منشور

   Characterization of 

fluoresence  spectra produced 

by excimer laser irradiated of 

the cornea 

Investigative 
ophthalmology and 

vascular scienceVol.-
31,No8.1512-18 

 1990 منشور

Photoacoustic studies and 

selective ablation of vascular 

tissue using pulsed dye laser 

Appl.Phsy.B.51,81-85 
(1990) 

 1990 منشور

Transient photoacoustic 

studies of laser cornea 

ablation 

Pros.SPIE. 1990 منشور 

Study of the human carttage 
with XeCl laser 

G.Coll.Educ.for 
woman,Univ. of Baghdad 

Vol 11(1),151 

 2000 منشور

Comparative study btween 

healthy and Arthritics human 

synovlal membrane ablation 

with XeCl laser 

J.Coll.Educ.for 
woman,Univ. of Baghdad 

Vol 11(1),160 

 2000 منشور
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Marking of metals with KrF 

laser 
Eng.Technology 
No.2,Vol.20,114 

 2001 منشور

Enhancing the 1.06um 

ablation of copper and 

Aluminum using KrF laser 

radiation   

Iraqi.J.Scei.Vol.42C,No.1,
14 

 2001 منشور

Identification of UV laser 

removed blokages in vascular 

tissue 

Uvio.of Taiz 
Res.J.No.9,409-17 

 2006 منشور

Spectroscopic analysis of 

ablated producte for Nylon 

Uvio.of Taiz 
Res.J.No.10,312-18 

 2007 منشور

  Nd:YAG تاثٍر حزمت اللٍزر النبضً

على متحسس الموجاث فوق     

الصوتٍت المصنوع من مادة 

 البولٍمارٌه PVDF البٍزوالكترك 

 2014 منشور مجلة جامعة االنبار للعلـو الصرفة

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنواف الكتاب

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

 تاسعا : عضوية اللجاف :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة لدراسة فتح كلية تقنية في جامعة االنبار 
 وفتح معاىد في اقضية المحافظة

 لجنة تحديث مناىج الفيزياء لجنة تحديث المناىج

  الوزارة واداء الجامعةلجنة تتقيم عمل  
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذىا : 
 تاريخ انعقادىا مكاف الدورة اسم الدورة

 2115 كلية التربية االساسية /حديثة فيزياء اليزر وتطبيقاتها لمدرسي الثانوية
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارؾ فيها: 
 تاريخ انعقادىا مكاف الدورة اسم الدورة

 1998 الجامعة التكلنوجيا رياضيات متقدـ
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 اثنتا عشر: معمومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 
 
 
 
 
 المهارات العامة. 3

 السنة البمد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 1111 العراق رئاسة الجمهورية / جائزة لبراءة االختراع مادية

    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 في طور تأليف كتاب في الميكانيك المتقدم  كتابات عامة
 والعممية قراءة الكتب التاريخية قراءات عامة
  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 Microsoft Excel-Microsoft Word - تطبيقات الحاسوب
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 اللغة االنكليزية المغــــات األجنبية

 ممارسة الرياضة الهــوايـــــــــــات


