نغم ثامر علً خلٌفة العجٌلً

ثالث( )3سنوات فً منظمة الطالة الذرٌة منذ تارٌخ المباشرة ()2000
 ( )18فً وزارة العلوم التكنولوجٌا07903182831

 -تدرٌس كمحاضر فً جامعة االمام الصادق لمدة سنة ومحاضر فً جامعة الكوت فً2021

Nagam2105@gmail.com

-عضو هٌئة ادارٌة لجمعٌة اللٌزر العرالٌة لدورتٌن من 2018والى2023

انثى
1977
متزوجة
بغداد -الكرخ

 بكالورٌوس فً العلوم التطبٌقٌة -لٌزر  /الجامعة التكنولوجٌا1999 / شهادة ماجستٌر فً العلوم التطبٌقٌة -تكنولوجٌا لٌزر /الجامعة التكنولوجٌا2005 / -دكتوراه فً العلوم -فٌزٌاء/لٌزر وجزٌئٌة /جامعة بغداد2015

عراقٌة
العربٌة

بغداد /الكرخ

شهادة  Ic3العالمٌة -شهادة TOEFL ITP

العربً-االنكلٌزي

 تكنولوجٌا الفراغ الشاملة للجامعٌٌن طرق التدرٌس والحاسوب التحلٌل الطٌفً لمنطقة تحت الحمراء األشعة فوق البنفسجٌة البرمجة بلغة )(Mat Lab اللغة االنكلٌزٌة متقدمة Ic3 تكنولوجٌا اللٌزر وتطبٌقاته المختلفة تكنلوجٌا النانو وتطبٌقات المتحسسات النانوٌة وتطبٌقاتها المهارات القٌادٌة واالدارٌة -البرمجة بلغة  – labviewالٌة النشر العلمً

 دراسة التبؤر الذاتً ألشعة الطالة العالٌة استخدام لٌزر ندٌمٌوم ٌان النبضً لضخ البلورات النشطة ضوئٌا دراسة تأثٌر التبرٌد على خصائص المدرة الخارجة لمنظومة لٌزر  CO2المستمر ذو التهٌج الطولً التحلٌل العددي لمفل النمط الترددي للٌزر اللٌف البصري التطبٌمات الطبٌة للٌزرات المدرة الواطئة دراسة سلون بلورة  KTPباستخدام مودٌل رٌاضً دراسة العدسة الحرارٌة لمضٌب لٌزر ) (Nd: glassباستعمال طرٌمتً االنفراج للحزمة وطرٌمة التداخل. دراسة طٌفٌة لطٌف الفلورة وتحدٌد المؤثرات المثلى وتطبٌمها تحضٌر أغشٌة اوكسٌد المصدٌر المرسبة بواسطة )(HPCVD دراسة الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة ألغشٌة اوكسٌد المصدٌر المرسبة باستخدام-س )(APCVD دراسة تأثٌر التلدٌن على مختلف الخصائص ألغشٌة ) (SnO2المحضرة APCVD تحضٌر أغشٌة اوكسٌد المصدٌر النانوٌة التركٌب بواسطة )(APCVD تحضٌر أغشٌة اوكسٌد المصدٌر المطعمة باالندٌموم باستخدام طرٌمة الترسٌب الكٌمٌاوي بالبخار تحت الضغط الجوي االعتٌاديواستخدامها كطالء عاكس لمنطمةتحت الحمراء
 تحضٌر دلائك الذهب النانوٌة ودراسة امكانٌة استخدامها للمضاء على الخالٌا السرطانٌة تحضٌر مادة هٌدروكسٌد الكالسٌوم لمعالجة المخطوطات الورلٌة -تصوٌر الخالٌا السرطانٌة

Nagham Thamer Ali Khalifa Al-Ajili

Phone No.07903182831

Three (3) years in the Atomic Energy Organization since the start date (2000)

Email: nagam2105@gmail.com

)18( -in the Ministry of Science and Technology

Sex; female

Teaching as a lecturer at Al-Sadiq University for one year and as a lecturer at AlKut University in 2021

Birthday: 1977
Social status: married

Member of the administrative board of the Iraqi Laser Society for two sessions
from 2018 to 2023

Residence; Baghdad/alkarkh
Nationality; Iraqi
Language : English, Arabic

Bachelor's degree in Applied Sciences - Laser / University of
Technology / 1999
-Master's degree in Applied Sciences - Laser Technology /
University of Technology / 2005
- Ph.D. in Science - Physics/ laser University of Baghdad 2015

-International Ic3
-TOEFL -ITP

-Comprehensive vacuum technology for undergraduates
Teaching and computer methods
Infrared spectroscopy
-UV

Arabic, English

Programming in Mat Lab

-Self-focus study of high-energy rays
-The use of a pulsed NdYmium Yak laser to pump optically active crystals
-Studying the effect of cooling on the characteristics of the output power of the continuous CO2 laser
system with longitudinal excitation
-Numerical analysis of the frequency pattern lock of the optical fiber laser
-Medical applications of low power lasers
-Studying the behavior of KTP crystal using a mathematical model

