
 د. طالب زیدان تعبان فرج الموسوي

 والعلمیة  سیرة الذاتیة

 

 د. طالب زیدان تعبان فرج الموسوي  االسم: •

 

  1968 -بغداد  محل وتاریخ الوالدة: •
 
 التحصیل الدراسي : •

 1991بكالوریوس علوم فیزیاء /الجامعة المستنصریة /كلیة العلوم / .1
 2005/ التكنولوجیةلیزر /الجامعة  تكنولوجیام تطبیقیة /ماجستیر علو .2
 2016دكتوراه علوم فیزیاء لیزر /الجامعة المستنصریة /كلیة العلوم / .3

 

 كلیة العلوم  –الجامعة المستنصریة  –جامعي  أستاذ  الوظیفة الحالیة : •
 جمیلة  – بغداد  عنوان السكن : •
 ) 07901305291و   07809133240(   نقال: •
  -البرید االلكتروني: •

talibmosawi@ymail.com  و  talibmosawi@gmail.com  

 :محكمةعالمیة ومحلیة نشورة في مؤتمرات علمیة ومجالت علمیة مالبحوث ال •
 
 . ) ذو القدرة العالیةNd:glassالحراریة للیزر ( التأثیراتدراسة  -1
 . )Nd:YAGتولید التوافقیة الثانیة من لیزر ( -2
التبری��د عل��ى خص��ائص الق��درة الخارج��ة لمنظوم��ة لی��زر ث��اني اوكس��ید  ت��أثیردراس��ة  -3

 . الكربون المستمر ذو التھیج الطولي
)باس�تعمال طریقت�ي Nd:glassدراسة مقارنة التبؤر الذاتي الحراري لقضیب لی�زر ( -4

 . االنفراج للحزمة وطریقة التداخل
 . العین إلىریاضي لحساب قیم عتبة القدرة اللیزریة الداخلة  أنموذج -5
6- Study the Optical Distortion Generated Inside The 

Nd:YAG Laser Rod Affected by Thermal Lansing 
 .)CdTeالخواص التركیبیة لبلورة كادمیوم تلراید( -7
 . البصریة الدقیقة األلیاففي  اإلشعاعيالنموذجیة العددیة للنقل  -8
9- Effect of incident wavelength on the optical conductivity 

skin depth and carrier concentration of the sputtered 
(CdO)thin film 
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 ) لضخ البلورات النشطة ضوئیاNd:YAGاستخدام لیزر( -10
)ودراس��ة منح��ي CCL2 F2( لجزیئ��ھدراس��ة الخ��واص الطیفی��ة والحراری��ة  -11

 )C-F( لآلصرة
د الزج���اج االنس���یابي للم���دى دراس���ة الخ���واص البص���ریة والمیكانیكی���ة لم���وا -12

 u M12)   -(3الطیفي
 التطبیقات الطبیة للیزرات القدرة الواطئة -13

 
14- Spectroscopy study for fluorescent spectrum with 

optmum parameter and their applications 
 لیزر الطاقة العالیة  ألشعةدراسة التبؤر الذاتي  -15
16- Dual solar cells with collection of medalist 

reflectors and comparison with photodetector 
 النبضیة ) Nd:YAGتولید قدرة الخرج العظمى لمنظومة اللیزر( -17
 األلمنی���وماوكس���ید  ألغش���یةالس���مك عل���ى الخ���واص البص���ریة  ت���أثیردراس���ة  -18

)Al203الرقیقة المحضرة بطریقة التحلل الكیمائي الحراري( 
19- Design of five bit digital phase shifter 
20- X-Ray analysis of photodetector (Cdse) for optical 

microscope photography’s and structure analysis 
21- Analysis of laser beam pulses to photovoltaic a-

Si/c-Si hetrojunction by using the wavelength 532 nM 
22- Study the com positional structure of Artifacts and 

Determine their Aages by used laser Induced Breakdown 
spectroscopy 

23- Ultimate Beam Expansion Ratios for Nd:YAG laser 
Harmonics  

24- Remote sensing for Nd:YAG laser Harmonics 
propagation in polluted Atmosphere 

25- Tribological potential of Aluminum Alloy 
Reinforced with Graphite and zinc particles preparation 

by powder Metallurgy 
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 األخرى:الدورات والشھادات والخبرات  •
 
 دورة متقدمة باللغة االنكلیزیة . -1
 LC3 , (Internet and computing core certification)دورة في  -2
 . التكنولوجیةدورة في طرائق التدریس والتدریب الجامعي والتعلم بالحاسوب/الجامعة  -3
 الجویة والتحسس النائي. األنواءدورة متقدمة في  -4
 الجامعیین . لألساتذةدورة متقدمة في الحاسوب للترقیة العلمیة  -5
 )الدولیة للتدریب.Certiport)الدولیة من شركة (IC3شھادة لتدریب وتعلیم ( -6
 ).TOFFLشھادة اختبار ال توفل ( -7

 
 والمھنیة: الجمعیات والنقابات العلمیة والثقافیة •

 
 عضو جمعیة الفیزیاء والریاضیات العراقیة  -1
 عضو جمعیة اللیزر العراقیة -2
 عضو جمعیة نقابة المعلمین الجامعیین -3
 عضو تجمع التدریسیین الجامعیین -4
 تكنولوجيعضو في جمعیة النانو  -5
 األمریكیةعضو جمعیة الكیمیائیین  -6

 
 
 

 :والتربویة والثقافیةالعلمیة  النشاطات واللجان •
 

للمناھج/من  العامةعضو اللجنة الوطنیة العلیا للمناھج /وزارة التربیة/المدیریة  -1
 2011-2006عام 

عضو اللجنة الوطنیة للعلوم الطبیعیة /وزارة التربیة /المدیریة العامة  -2
 2014-2012للمناھج/من عام 

 مفردات مناھج الفیزیاء /وزارة التربیة تألیفعضو لجنة  -3
 فیزیاء /وزارة التربیةمادة ال تألیفعضو لجنة  -4
 رئیس مجلس أدارة /رئیس التحریر /صحیفة الجامعي -5
 رئیس مجلس أدارة /مجلة كلیة الكوت الجامعة  -6

 
 

  اللغات: •
 العربیة         -1
 االنكلیزیة    -2
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 فیھا: او حاضرت الجامعات والكلیات التي درست •
 . 1987كلیة العلوم –جامعة الموصل  -1
 . 1990العلوم كلیة –الجامعة المستنصریة  -2
 . 2002العلوم التطبیقیة –الجامعة التكنولوجیة  -3
 .2006-كلیة العلوم –جامعة بغداد  -4
 .2017 -2012كلیة العلوم–الجامعة المستنصریة  -5

 
 فیھا: أسھمتالجامعات والكلیات التي  •

 )2012-2004مجلس اإلدارة ( أمین جعفر الصادق(ع) / األمامجامعة  -1
 )2017-2012( وعضو مجلس ادارة  الدین الجامعة /استشاري أصولكلیة  -2
 )2012( اإلدارةرئیس مجلس  كلیة الكوت الجامعة/ -3
 )2017-2008( استشاري العالمیة / جامعة المصطفى (صلى هللا علیة وسلم) -4

 
 دیر:كتب الشكر والتق •

 
 )2( عدد المتمیزین / لألساتذةدرع الجامعة األمام جعفر الصادق (ع) / .1
 مؤسسة السجناء السیاسییندرع  .2
 درع من مركز العراق للدراسات .3
 درع من كلیة النسور الجامعة. .4
 درع من جامعة المصطفى (صلى هللا علیة وسلم)العالمیة .5
 درع كلیة الفارابي الجامعة .6
 درع كلیة الكوت الجامعة .7
 درع مجلس محافظة واسط .8
 درع الجامعة اإلسالمیة في لبنان /خلده .9

 اللبنانیة الحكومیة.درع الجامعة  .10
 .وسام القادة المتمیزین/منظمة آسیا الحرة /منظمة مجتمع مدني .11
 .)3عدد ( / شكر وتقدیر من رئیس الجامعة المستنصریة .12
 .)2عدد ( / شكر وتقدیر من عمید كلیة العلوم /الجامعة المستنصریة .13
 .)2( عدد شكر وتقدیر من وزیر التربیة / .14
 .)2( عدد المناھج /وزارة التربیة/شكر وتقدیر من مدیر عام  .15
 .شكر وتقدیر من جامعة األمام جعفر الصادق (ع) .16
 .شكر وتقدیر من عمید كلیة التربیة/الجامعة المستنصریة .17
 ).3شكر وتقدیر من محافظ واسط( .18
 ).3شكر وتقدیر من رئیس مجلس محافظة واسط ( .19
 كترونیات البصریة.شكر وتقدیر من الجامعة التكنولوجیة /قسم ھندسة اللیزر واالل .20
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