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       فيذ انخفبجً نٌال فحبح نبجً :  ـم ـــــــــاالســ

  8661:جبسٌخ انمٍـالد

 محزًجة  انحبنة انزًجٍة :

 4عـــــذد األًالد  :

 مسهمة   :   انذٌـــــــــــبنة

         انفٍزٌبء/انفٍزٌبءاننظشٌة ًانجزٌئٍة    صــانحـخـص

 جذسٌسً  :       و ــــــانٌظٍف

     اسحبر مسبعذ   انذسجة انعهمٍة :

           .انعشاق –ثغذاد  –قشة مسحشفى انكنذي انحعهٍمً-سبحة اننيضة  –كهٍة طت انكنذي :      عنٌان انعمم

 

 03380508000:         انيبجف اننقبل

  nfn07991@gmail.com.نًإالنكحشًانجشٌذ 

 .أًالً : انمؤىالت انعهمٍة  

 8991مبجستير/فيسيبء مىاد / جبمؼخ ثغذاد / كليخ الؼلىم للجىبد /

 للىحبش*ػىىان االرسبلخ : دراسخ تأحير حجىم الحجيجبد ػلى الخىاص الكهرثبئيخ 

 8991/ 52/6تبريخ الحظىل ػلى لقت مذرش مسبػذ 

 52/1/5005تبريخ الحظىل ػلى لقت مذرش 

 5082-5082*دكتىراي/فيسيبء/وظريخ وجسيئيخ/جبمؼخ ثغذاد/كليخ الؼلىم للجىبد/

 
 

 الظىرح 

mailto:إلالكتروني.nfn07991@gmail


 

 

 

 

 

 

 

 Calculation and Evaluation of Reaction *ػىىان االطروحخ: 

Activation cross sections for some Medical Isotope 

production" 

 18/8/1085جبسٌخ انحصٌل عهى نقت اسحبر مسبعذ: 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 1991 العلوم للبنات بغداد

 1991 العلوم للبنات بغداد الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 3112-3112 العلوم للبنات بغداد

    أخرى
 
 ثبنٍبً : انحذسج انٌظٍفً .  

 

 ثبنثبً : انحذسٌس انجبمعً . 

 الى -مه الفترح   الجبمؼخ )المؼهذ / الكليخ(  الجهخ د

 الى -الفترح مه  الجهخ الىظيفخ د

 8991-8998 كليخ الؼلىم للجىبد /جبمؼخ ثغذاد مؼيذح 8

 8999-8991 كليخ الؼلىم للجىبد /جبمؼخ ثغذاد مذرش مسبػذ –تذريسي  5

 5005-8999 بغدادجامعة –كلٌة طب الكندي  مذرش مسبػذ –تذريسي  2

 5082-5005 جامعة بغداد–كلٌة طب الكندي  مذرش-تذريسي 2

 5086-5082 جامعة بغداد–كلٌة طب الكندي  استبر مسبػذ-تذريسي 2

6    



 

 

 

 

 

 

 

 1991-1991 بغداد  للبناتالعلوم  1

 1999-1991 بغداد العلوم للبنات 2

 لحد االن3112-1999 بغداد طب الكندي  3

 

 ساثعبً : انمقشسات انذساسٍة انحى قمث ثحذسٌسيب. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 1992-1991 عملي/ثرموداينميك /ميكانيك/كهربائية الفيزياء /علوم للبنات 1

 1991 كهربائية/ميكانيك/كهرومغناطيسية/نظري الفيزياء /علوم للبنات 3

فرع الفسلجة/شعبة الفيزياء  2
 الطبية

 3113-1999 فيزياء طبية عملي  /مناقشة فيزياء طبية

2 

 

 

فرع الفسلجة/شعبة الفيزياء 
 الطبية

ومازلت 3112-3113 فيزياء طبية عملي  ونظري
 مستمرة

كذلك سمنارات في مجاالت مختلفة من الفيزياءالطبية مثل السونار والمفراس وتخطيط القلب واالعصاب 
 واستخدام الحرارة في العالج الطبيعي كذلك اشعة الصدر والعظام كذلك تدريس والدماغ 

* Energy, Work, and Power of the Body 

*Laser in Medicine 

* Forces in Medicine 

* Heat and Cold in medicine 

* Physics of the Skeleton( Bone function0 
  

*Sound in Medicine 
 

 

 

أو تطوٌر : المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع خامسا 

 . التعلٌم

 إوجبز ثحىث وهي: 



 

 

 

 

 

 

 

*دراسخ الخظبئض الكهرثبئيخ لخىبئي وطلخ مشىة ثبالوذيىم ومحضر ثبستخذام 8 

ثالزمب الىجضخ )ثحج مىفرد ومقجىل للىشر في مجلخ كليخ الترثيخ /الجبمؼخ المستىظريخ 

 (80/5/5005في 

*اختيبر األفضليخ التظميميخ لمىظىمخ حبقه الجالزمب ثبستخذام الحبسجخ )ثحج مشترك 5 

 (5000ومىشىر في مجلخ كليخ ثغذاد للؼلىم االقتظبديخ/الؼذد الخبوي لسىخ 

الجظريخ لخىبئي     وطلخ مظىغ ثطريقخ السرع االيىوي )ثحج *دراسخ الخظبئض 2 

 ( 5008مشترك ومىشىر في مجلخ كليخ الترثيخ/الجبمؼخ المستىظريخ الؼذد الخبلج 

تبحير التجريذ المفبجئ ػلى الخىاص الفيسيبويخ للحبلخ الحجميخ واالغشيخ الرقيقخ لمبدح -2 

كليخ الترثيخ/الجبمؼخ المستىظريخ  استيىبد الكبدميىم) ثحج مشتلرك ومىشىر في مجلخ

5009) 

5--CROSS SECTIONS AND YIELDS CALCULATIONS FOR COPPER-64 

PRODUCTION 

INDUCED BY DEUTERONS AND PROTONS. 

 

 فً انمجهة انينذٌة انعبنمٍة:

Reference: IJPR-Aug-2013-3 Date: 22.06.2013 

“International Journal of Physics and Research (IJPR); ISSN(Print):2250-

0030; ISSN(Online): 2319-4499; 

Volume:3; Issue :3; Impact Factor(JCC): 1.4526”. 

 ًعهى ىزا انجحث منحنب سئٍس انجبمعة شكش ًجقذٌش 

6-Cross Sections and Yields Calculations for Ga-67and Ga-68 Production 

Induced by charge particles" 

 فً مجهة

International Journal of Modern Physics: 

Conference Series IJMPCS (World Scientific) 

 ثعذ ان قجم انجحث نهمشبسكة فً مؤجمش انجزائش كجٌسحش 

7-YIELDS CALCULATIONS FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) 

 FOR NON-STANDARD RADIONUCLIDE 

 International Journal of Medicine andمكبن اننشش

Pharmaceutical Sciences (IJMPS) 

ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E): 2321-0095 

Vol. 4, Issue 6, Dec 2014, 37-44 

 © TJPRC Pvt. Ltd 

8-YIELDS FOR THE PRODUCTION OF PHOSPHORUS-32 USING THE CHARGED 

AND UNCHARGED PARTICLES IN MEDICAL PRACTICE 
 International Journal of Medicine and مكبن اننشش:



 

 

 

 

 

 

 
Pharmaceutical Sciences (IJMPS) 

ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E): 2321-0095 

 Vol. 5, Issue 1, Feb 2015, 67-76 

9-THE STUDY OF NUCLEAR REACTIONS FOR PRODUCTION OF ISOTOPES FOR 

 MEDICAL RADIOACTIVE ARSENIC BY USING DIFFERENT CROSS 

SECTIONS. 

 International Journal of Medicine and مكان النشر:

Pharmaceutical Sciences (IJMPS) 

ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E): 2321-0095 

 Vol. 5, Issue 5, Oct 2015, 65-76- 

 .وكتب الشكر شهادات التقدٌر 

/قسم الفٌزٌاء شهادة االولى على طلبة الدكتوراه تكرٌم  من عمٌدة العلوم للبنات/ 

/2182-2182 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 3111 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير 1

 3111 عمبدكلية طب الكندي  كتاب شكر وتقدير  3

 كتاب شكر وتقدير  2

 
 عمبدكلية طب الكندي 

 
3113 

 كتاب شكر وتقدير  2

 
 3112 عمبدكلية طب الكندي 

 كتاب شكر وتقدير  5

 
 3112 عمبدكلية طب الكندي 

 كتاب شكر وتقدير  2

 
 عمبدكلية طب الكندي 

 
3119 

 كتاب شكر وتقدير  1

 
 3111 عمبدكلية طب الكندي 

 3112 طب الكندي عمبدكلية كتاب شكر وتقدير 1

 3115 عمبدكلية طب الكندي كتاب شكر وتقدير 9

 3112 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 11

 3115 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 11

 الجامعة للشؤون  رئيس مساعد كتاب شكر وتقدير 13
 االدارية

3115 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر الكتابأسم  ت

  اليوجد 1

3   

2   

2   

5   

2   

 

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

              اللؼخ االم الؼرثيىخ 

              لللؼخ االوكليسيخ 

  

 


