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   السٌرة الذاتٌة والعلمٌة

 البصامحمٌد  فٌصل علً مصطفى : د.االسم الرباعً واللمب 
 / العراق محافظة بابل –حله  – 1955/  2/ 13:الموالٌد ومسمط الرأس

 متزوج :الحالة االجتماعٌة
 عرالٌة :الجنسٌة

 مسلم  :الدٌانة
 العراق 07801331677هاتف  ,10/47/102الداررلم  /حً الجزائر /حله  /محافظة بابل  :عنوان السكن الحالً

 / كلٌة العلوم/ جامعة بابل اللٌزر : تدرٌسً فً لسم فٌزٌاء العنوان الوظٌفً السابك
 03/4/0303فً متماعد  :العنوان الوظٌفً الحالً

   4 ب  ص. الحله  -جامعة بابل كلٌة العلوم للبنات/  /اللٌزر : لسم فٌزٌاءالعنوان البرٌدي
 mail :-E  albassam1799@yahoo.co.uk ,unc.edu.iq-faisal.ali1955@hillaالبرٌد االلكترونً

 سنة 13 :عدد سنوات الخدمة الوظٌفٌة السابمة
 سنة 29: عدد سنوات الخدمة الجامعٌة

 1990 -1977/ وزارة التربٌة مدرس  :السابمةالمهام الوظٌفٌة 
 / جامعة بابل للبنات كلٌة العلوممتماعد من  أستاذ / :الحالًالمنصب 

 ( 2005-2003)ممرر الدراسات العلٌا / لسم الفٌزٌاء :التً شغلهاالمهام 
 االنكلٌزٌة :ٌجٌدهااللغات التً 

 الجهة المانحة وسنة التخرج                                 الشهادات الجامعٌة    التخصص        
  1977/ جامعة بغداد / ( )ابن الهٌثمكلٌة التربٌة                    البكالورٌوس              الفٌزٌاء            

   1991كلٌة العلوم / الجامعة المستنصرٌة/                                     الماجستٌر              فٌزٌاء جزٌئٌه
 1997/ جامعة بغداد /  )ابن الهٌثم(كلٌة التربٌة           رلٌمةأشباه الموصالت الأغشٌة           كتوراه     الد

 التأرٌخ                   الترلٌات العلمٌة
 1991/  11/  25مدرس مساعد                    
 1997/  1/  14مدرس                             

 2000/  1/  16                  أستاذ مساعد    

   30/9/2012                          أستاذ
 ماجستٌر طالب 15 :ٌاالعلاألشراف على الدراسات 

 صلبهالحالة الفٌزٌاء  :العامالتخصص 
 رلٌمة وبولٌمراتالموصالت الأشباه أغشٌة تشعٌع  :الدلٌكالتخصص 

 :البكالورٌوسالمواد التً درسها فً مرحلة 
 – داٌنمنثرمو –ة ٌصوت وحركة موج – ةكهر بائٌ لٌاسات -فٌزٌاء عام –كهربائٌة ومغناطٌسٌة  –مٌكانٌن  

  –كم الكٌمٌاء  –مٌكانٌن الكم  –بولٌمرات  -طالة شمسٌة  –فٌزٌاء طبٌة  – حدٌثةفٌزٌاء  – إحصائٌةفٌزٌاء 
  -نبائط أشباه الموصالت – صلبه –كهر ومغناطٌسٌة 
 –حرارة  –مواد  –لٌاسات كهربائٌة  –الفٌزٌاء العام  –الكهربائٌة  –: المٌكانٌن  شرف علٌهاالمختبرات التً أ

 نٌاتالكترو -  صلبة –حاسبات  –لٌزر  –ذرٌة 
 :علٌاالالمواد التً درسها فً الدراسات 

األغشٌة تمنٌات  –نبائط أشباه الموصالت  -شمسٌةطاله  –بولٌمرات  - إحصائٌة –صلبه  –مٌكانٌن كالسٌكً  
 عملٌات لٌزرٌة – بصرٌات الكترونٌة -.الرلٌمة

 مشاركه 40: العلمٌةعدد المشاركات فً الندوات والمؤتمرات 
زٌارة علمٌة ألجراء   .فصل دراسً  ،التدرٌس فً جامعة السابع من أبرٌل / الجماهٌرٌة اللٌبٌة :العلمًالتفرغ 

  )االردن(. أسابٌع 0جامعة الٌرمون// النظرٌة والتطبٌمٌة / مركز العلوم 2005و2003 بحث
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 20: والتمدٌركتب الشكر 
 

 33:المنشورةالبحوث العلمٌة 

                                                                                                                                
1-Ultrasonic Study of Structural Relaxation in Aqueous Solution of 

Polyacrylamide), Engineering and Technology Journal, Vol. 12, No. 10, 

1993 . 
2-The Environmental and Radiation Tolerance of Al Doped Ge  Films 

Prepared by Thermal Co-evaporation), Babylon Univ. Journal, Vol.7, No.3, 

2002           .                 

3-Structural and Electrical Properties of Irradiated Amorphous  Pure and 

Doped Ge Films with Sb), Babylon Univ. Journal, Vol.9,     No.3, 2004       .
                         
4-Effect of Gamma Ray on Some Electroptical Properties Polyisobutylene), 

Babylon Univ. Journal, Vol.9, No.3, 2004               . 
5-Effect of Environment and Alpha Particle on Lightly As Doped     Ge 

Film), Babylon Univ. Journal, Vol. 9, No.3, 2004                                      .
                         
6-Evaluation of (Sun s ) Lifetime by Parameters of Nuclear Fusion 

Reactions), Babylon Univ. ,Vol. 14, No. 1 , March 2007                             .
                                 
7- New Formulation of the Reciprocal of Velocity for Particle Motion), 

Journal of Babylon Univ. , Part 2, Pure and Apply Science, Vol.12 ,No.3, 

2006                            . 
8-Environmental and Beta Particle Effects on Resistivity of As (0.1wt  % 

 ,Pure and Applied Science of Babylon J.,Vol13,No.3,2006. Doped Ge Film 

9-A Study of Some Optical Properties of Solutions(Polyisoprene –Tolune) 

by using Laser He-Ne Under Temperature Effects),Vol.12, No.3,2007 ,Al-

Gadisia Journal . 
11-The Near infrared reflective material surfaces :dimensions and angles,J. 

of Anbar Univ., Vol.3 No.2 ,2009. 
11- Gamma –radiation effect on structural ,Hall parameters and optical 

energy gap of a- Ge1-xSbx thin films, the third scientific conference of 

wassite university(2003)pp926-935                                                    . 
12- Uniform relative reciprocal velocity in Lorentz-Einstein transformation 

,British J. of science,Vol.4(1),2012                                                           .
                           
13- Effects of Environment, Alpha and Beta Particles  on Lightly Doped of 

SMS film Germanium Junctions, British J. of science,Vol.4(1),2012.pp.125-

141        . 
14-Gamma Irradiation Effects on Some Physical Parameters of 

Polyisobutylene Solutions) , Babylon Univ. J.Vol.10,No.5 ,2004. 



3 

 

 3 

15-Effect of Alloying  Elements  and Heat Treatment on Behavior  of the 

Alloy   (Cu,Al)  Using in Marine Industries, The Iraqi J. for Mechanical and 

Material Engineering,Vol.10,No.1,2010        . 
16-The Magnetic Field Effect on Efficiency of the Alloy Ni0.75Cr0.25 

Coils), Refereed Journal for Scientific Studies Issued by Al-Muthana 

University, Vol2,No.2,2009                                                                     .
   
17-Study of Attenuation Factors for SMF Optical Fiber, Journal of Babylon 

University/Pure and Applied Sciences,Vol.20,No.2,2012                            .
                                                                                             
18-Optical Properties of NaI Doped Polyvinyalcohol Films, Net journals, 

Physical Sciences Research International,Vol1(1),pp.1-19,2013                  .
                                                                                         
19- Structural and Optical Characteristics of Polyvinylpyrrolidone  Doped 

with Nano crystal  NaF Films, Natural and Applied Sciences,Vol.4 

No.3,May 2013,Journal SAVAP, International                              . 
21-The Effect of Environmental, Alpha and Beta Particles  on Lightly 

Doped of p-n Junctions Germanium Films, Slahaddin University-Erbil 

,Oct.(2011) pp731-738. 
21-The Relativistic Quantized Corrections of Dynamic Electron E/M Ratio , 

International Journal of Current Sciences and Technology,Vol.3 ,Issue 

12,pp21-26(Dec.)(2013.) 
22-Atomic Resolution of Topography Images of (Graphite , Gold, N-Type 

Wafer, Cadmium Oxide Films) using STM , International Research Journal 

of Pure and Applied Physics, Vol.1 No.1, pp8-21,Dec. (2013   .) 
23-Formulate Equationsfor Reciprocity Vector and Scalar of Some 

Mechanical and Electrical Quantities, A dvanced in Physics Theories and 

Applications,IISTE Vol.24,2013, pp15-30,US and Europe, 
24 -Study Optical Properties of PVP Films Doped with Nanoparticles Ag by 

Using Nd:YAG Laser , International Journal of Sciences:Basic and Applied 

Research (IJSBAR)(2013),Vol.21,No.1,pp149-163. 
مجلة جامعة Si BC 548   ,(npnسب التٌار لترانزستور ))تأثٌر أشعة كاما على معامل ك  -25

 .1998, 3,العدد 7بابل/العلوم الصرفة والتطبٌمٌة, المجلد
تأثٌر أشعة كاما على بعض الخصائص الرٌولوجٌة والمٌكانٌكٌة لبولٌمر زنثان سلٌلوز ،مجلة  -26

 .    2119, 2,العدد  2كلٌة التربٌة ، جامعة بابل ,المجلد 
مجلة جامعة Si BC 548   ,(npnٌر أشعة كاما على معامل كسب التٌار لترانزستور ))تأث  -27

 .1998, 3,العدد 7بابل/العلوم الصرفة والتطبٌمٌة, المجلد
تأثٌر أشعة كاما على بعض الخصائص الرٌولوجٌة والمٌكانٌكٌة لبولٌمر زنثان سلٌلوز ،مجلة  -28

 .    2119, 2دد,الع  2كلٌة التربٌة ، جامعة بابل ,المجلد 
- 31-31)التوجه االسالمً فً حرٌة الفرد الفكرٌة(، ولائع مؤتمر الجامعة االسالمٌة /  – 29

 )الحرٌات فً الشرٌعة والمانون(،بغداد. 2114
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،جامعة بابل /مجلة ٌنابٌع 2117نسبٌة الزمن فً المرآن الكرٌم ، مؤتمر الدراسات المرآنٌة،  -31
 .21-15ص  7العدد 
 . 302117ات لرآنٌة فً نشوء وتمدد الكون(، مجلة ٌنابٌع / العدد )إشار-31
32-The Structural Characterization of Doped CdS Thin Films with Co 

Prepared by Laser Ablation, Twenteeth –one of Specifical Scientific 

Conference of College of Education ,Al-Mustensiria University22-

23/4/2015, Vol1, pp347-355                                                                                                                            .                                   
33-(The Optical and Morphological characterizations  of Elements  Oxides 

Compound (Y2O3/Fe2O3)  nanocomposite structures synthesized Via   

Chemistry of  Laser Ablation),Journal of global Pharma 

Technology,2018.Vol.10 No.4. 

                                                                                                                                                            
 البحوث الممبولة للنشر

1-Ortho- semiconical Designation of Solar Heating), Babylon Univ.    

Journal, 2003. 
 2 -The Structural Properties Of Composites Zns1-Xcux Thin Films Prepared 

By Laser Ablation, International Journal of Physical Sciences ,2020            .
                                          
3-Influence of Laser Parameters on Structural Characterizations of CdS  

Thin Films, Trannstellar Journal Publications International J. of Physics and 

Research,9 Sep.(2015                                                             .) 
4- Some Nanoparticles Metals (Cu,Co,Fe) Effects on Optical Properties of 

PMMA Thin Films Doped by Using Nd:YAG Laser Ablation, International 

J. of Innovation in Sciences and Mathmatics,(2016      .) 
5-Study the Influence of Laser Energy on Optical Properties of CdS Doped 

Mg Thin Films Prepared by Laser Pulse Deposition, International J. of 

Electronics Communication and Computer Engineering         . 
6- The Structural Characterizations of PMMA Doped Nanoparticles Metals 

(Cu,Co,Fe) Thin Films by Using Nd:YAG Laser Ablation , , European – 

American Journals(2016                                                        .) 
7-Effect Some Factors on the Maximum  Practical and Theoretical Values of 

Efficiency of the Silicon Solar Cells, Kerbala J.,(2010.) 
8-The structural properties of composites ZnS1-xCux thin films prepared by 

laser ablation,  International Journal of the Physical Sciences,2016. 
9- Synthesis of Hetrojunction Composites ZnS1-xCux Thin Films by PLD, : 

International Journal of Research in Engineering & Technology,2016 

10 -Effect of Gamma Ray on Some Mechanical and Rheological     

Properties of Polyisobutylene by Ultrasonic), Babylon Univ. Journal, 2004. 
11-Effect of Thermal Variations on Some Nanostructural and Optical 

Characterizations of  Element Oxides Compound  (Y2O3/Fe2O3) Prepared 

Using Laser Ablation), Transstellar Journals International Journal of 

Applied, Physical and Bio-Chemistry Research,2017                  .        
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12-The Morphological and  Structural Characterizations of Fex –Co1-x 

Nanoalloy solutions Synthesis  by Ndymium -YAG Laser Ablation, 

International Journal of Physics and Research (IJPR),2019. 
13-The Morphological ,  Structural and Optical Characterizations of Fex –

Ni1-x Nanoalloy solutions Synthesis  by Ndymium -YAG Laser 

Ablation,2019, : International Journal of Applied and Natural Sciences. 
 

)دراسة بعض الخواص البصرٌة ألغشٌة الجرمانٌوم العشوائٌة النمٌة والمطعمة باالنتٌمون(,  -14
 .   2115 ،12، العدد 3لد مجلة جامعة بابل, مج

) دراسة تأثٌر األشعة فوق البنفسجٌة على الخصائص المٌكانٌكٌة والحرارٌة ل  -15
(HDPE )المدعم بأسود الكاربون) 

                                          
)آفاق استخدام الشمسٌة لتحلٌة المٌاه فً البلدان العربٌة(, الندوة الثانٌة للتطوٌر التكنولوجً فً - 16

 , اإلمارات العربٌة المتحدة, جامعة الشارلة.2112العالم العربً, 
)آفاق استثمار طالة الرٌاح لمعالجة شحة المٌاه فً المناطك الصحراوٌة للدول العربٌة(, ندوة -17

 .2113ستخدام طالة الرٌاح فً الوطن العربً, جامعة الكوفة, كلٌة الهندسة, آفاق ا
)الحد األعلى للملوثات البٌئٌة للهواء بتحسٌن األداء و األدوات(, الندوة العلمٌة األولى للتلوث -18

 .2112فً كربالء, 
ثالً(, مجلة )دراسة السطوح االنتمائٌة المحضرة من مواد بدٌلة وممارنتها مع النموذج الم-19

 .1997جامعة المادسٌة, 
(  (, مجلة 1N4758A Si) تأثٌر أشعة كاما على فولتٌة انهٌار الثنائً البلوري نوع زنر )-21

 .1997جامعة بابل , 
ممارنة بٌن مٌكانٌكٌة أداء نماذج سٌرامٌكٌة من مناشىء مفترضة, المؤتمر العلمً التاسع عشر  -21

 (  . 2112ربٌة ,الجامعة المستنصرٌة )لكلٌة التربٌة ,مجلة كلٌة الت
 .2113)لمحات لرآنٌة فً الحركة الفلكٌة(, مجلة الجامعة اإلسالمٌة,بغداد،  -22

  
)نظرة مستمبلٌة فً المسألة االجتماعٌة فً الفكر اإلسالمً( مؤتمر المنتدى الثمافً  االول  -23

 ،الكوفة.2117،جامعة 
دراسات العلٌا فً الفٌزٌاء( ،مؤتمر التعلٌم العالً والبحث )والع المشارٌع العملٌة لطلبة ال -24

 ،جامعة أربٌل. 2117كانون األول، 17-16العلمً ،
 .2118)إشارات لرآنٌة فً نهاٌة الكون( ، مؤتمر كلٌة التربٌة األساسٌة ،  -25
عة الفهم المعاصر لمدلول الزوجٌة فً المرآن الكرٌم ،مجلة كلٌة التربٌة ، مؤتمر الجام -26

 2111المستنصرٌة السابع عشر 
 ،جامعة بابل. 2111نسبٌة الزمن فً المرآن الكرٌم ، مؤتمر الدراسات المرآنٌة،  -27
الطرٌمة الفضلى لتوصٌل محتوى الممررات الدراسٌة الجامعٌة ,المؤتمر العالمً للتعلٌم العالً   -28
 لبنان  –الجامعة الحدٌثة لإلدارة والعلوم  12/11/2111فً 
 فلسفة الحرٌة الفكرٌة فً المجتمع اإلسالمً المعاصر . -29
 فلسفة النهضة فً الفكر اإلسالمً المعاصر. -31
 66-64نظرة مستمبلٌة للمسألة االجتماعٌة فً الفكر اإلسالمً ،مؤتمر الصدر ص -31
 أثر الحركات السٌاسٌة فً نظام الحكم .- 32
لكرٌم وأثره فً سٌاسة الحكم ، المؤتمر العلمً الفهم المعاصر لمدلول الحزب فً المرآن ا -33

 بغداد. 12/12/2119األول للمرآن الكرٌم 
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 دراسة منهجٌة وعلمٌة لمعجزة النبً دمحم )ص( فً االسراء والمعراج  -34
أثر تطبٌمات الجودة على مهارات مخرجات التعلٌم العالً, مؤتمر الجودة السادس،جامعة  -35

 ،  13/4/2117-12الكوفة، 
 حمٌمة عالمٌة الجهاد فكرا وموضوعا فً المرآن الكرٌم.مؤتمر كلٌة الدراسات المرآنٌة -36
 فمه مشروعٌة زٌارة المبور فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة. -37
 والع التركٌب العمائدي فً الدولة اإلسالمٌة المعاصرة، مؤتمر الشهٌد الصدر .  -38
وص آٌات المرآن الكرٌم، مؤتمر كلٌة الدراسات التسامح والتعاٌش السلمً فً نص -39

 المرآنٌة/جامعة بابل.                                                    
40-Analysis the Propagation of Laser Signal for Different Wavelengths-  

 in Free Space Link at Babylon City 

المام جعفر الصادق )ع(،مجلة ٌنابٌع .       آراء أهل السنة والجماعة حول ا -41  
42- Effect of Thermal Variations on Some Nanostructural and Optical 

characterizations of  Element Oxides Compound  (Y2O3/Fe2O3) Prepared 

Using Laser Ablation,nanotechnology conference,Technology 

university,2018   .                                                                                     
                                                   
43- The Morphological ,  Structural and Optical Characterizations of Fex –

Ni1-x Nanoalloy solutions Synthesis  by Ndymium -YAG Laser Ablation 

International Journal of Applied and Natural Sciences (IJANS),2019(scopus) 

44-The Morphological and  Structural Characterizations of Fex –Co1-x 

Nanoalloy solutions Synthesis  by Ndymium -YAG Laser Ablation) 

International Journal of Physics and Research (IJPR),2019(scopus)          -  
تأهٌل البحوث العربٌة فً إستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة، مؤتمر الجودة فً التعلٌم االول جامعة  -45

 249.،ص2113آذار  7-6بابل،
 . 2111دراسة مستوى المناهج الدراسٌة للمرحلة الجامعٌة، مؤتمر الجودة ،لبنان،  -46
مناهج التربوٌة والعلمٌة العربٌة فً مراحل التعلٌم ... المعالجة وسبل التطوٌر(الملتمى )ال-47

 .2115العربً الثانً للتربٌة،لبنان
-(48-Study the optical, morphological and structural of Zinc Oxide 

nanoparticles produced by laser ablation in DIW) (IJRTE) 
                            .                                

49-Effect of CdS on the optical Properties of Ga2O3 using PLD Techniques 

Ist Samarra International Conferencefor Pure and Applied Sciences ,March 

2021.                                                                                                               
 
 

 

 

 
طفى البصامفٌصل علً مصأ.د.  

10/4/2121 
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