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          نسرين خليل عبد االمير:   ـم ـــــــــاالســ

  14-10-1982: تاريخ الميـالد 

 متزوجة :الحالة الزوجية 

 2    :دد األوالد  ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       بالزماال فيزياء:      صــالتـخـص

   ةتدريسي:     ه ــــــالوظيف

      مدرس :العلمية  الدرجة

              قسم الفيزياء– للبنات كلية العلوم–جامعة بغداد :   عنوان العمل

 :        العمل    هاتف

 :         الهاتف النقال

 physical2017@yahoo.com:كتروني البريد إالل

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 

 ريخالتا ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 4002 للبنات العلوم بغداد

 4002 للبنات العلوم بغداد املاجستري

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 4006 بغداد للبنات كلية العلوم 1

2    

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 4006 ميكانيكخمترب  الفيزياء 0

 4006 فيزياء عامة علوم احلياة 4

 4007 فيزياء عامة الكيمياء 3

 4008 خمترب فيزياء حديثة الفيزياء 2

 4008 خمترب الليزر الفيزياء 5

 4002وعام  4002 خمترب بصريات الفيزياء 6

 4004 خمترب حرارة الفيزياء 7

 4006وعام  4005 خمترب حرارة الفيزياء 8

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002 كلية العلوم للبنات\جامعة بغداد معاون فيزياوي 1

 2112 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد فيزياوي 2

 2112 علوم للبناتكلية ال/جامعة بغداد فيزياوي اقدم 3

  23/9/2112 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 25/11/2112 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد مدرس 5



 

 

 

 

 

 

 

 خمترب كهربائية الفيزياء 2

 

4006 

 4007 حرارة.م+كهربائية.م الفيزياء 00

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0    

4    

3    

2    

5    

6    

7    

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادساً  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

بوستر / بحث ) 

 (حضور

 حضور قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111 مؤتمر الفيزياء االول 1

          مؤتمر العسل 2

2111 

 حضور قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات \ادجامعة بغد

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115 ندوة عن االلم الرياضي عند المرأة 3

 المستمر

 حضور

ندوة عن معالجة الصور الرقمية  4

 للملوثات البيئية

 

2115 

وحدة التعليم  \ \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد

 المستمر

 رحضو

وحدة التعليم  \ \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115 ندوة عن سرطان الثدي 5

 المستمر

 حضور

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115 ندوة عن وباء مرض الكوليرا 6

 المستمر

 حضور

عليم وحدة الت \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115 ندوة عن االرهاب الفكري 7

 المستمر

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل عن كيفية التدريس في  2

 المختبرات

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115

 المستمر

 حضور

  ندوة عن ميكانيك الكم في الطب 9

2115 

 حضور قسم الفيزياء/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد

محاضرة تعريفية بوحدة التأهيل  11

 والتوظيف

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115

 المستمر

 حضور

محاضرة عن حفظ وتالوة القران  11

 الكريم

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115

 المستمر

 حضور

المؤتمر الدولي االول للعلوم  12

 البايولوجية

 حضور كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد 2115

ضرة بعنوان الرنين المغناطيسي محا 13

 وتطبيقاته وانواعة

 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد 2115

 قسم الفيزياء

 حضور

 con-Beamمحاضرة بعنوان  12

computed Tomograph 

 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد 2115

 قسم الفيزياء

 حضور

محاضرة عن دراسة تأثير الليزر  15

محضرة من على الخاليا الشمسية ال

 اكاسيد المعادن النانوية

 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد 2115

 قسم الفيزياء

 حضور

محاضرة عن تقييم النشاط االشعاعي  11

لمعمل البطاريات والمناطق المحيطة 

 باستخدام كاشف  ايوديد الصوديوم

 كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد 2115

 قسم الفيزياء

 حضور

 حضور قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111 (االرشاد التربوي) ن ندوة بعنوا 11 

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111 (Visual Basic) دورة بعنوان 12

 المستمر

 حضور

الخواص الفيزيائية ) دورة بعنوان 19

 (لالرض

التعليم  وحدة \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115

 المستمر

 حضور

تكوين االرض ) دورة بعنوان 21

وتركيبها وطرق تكوين الصخور 

 (واستخداماتها

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2115

 المستمر

 حضور

 حضور كلية االداب/ جامعة بغداد  2115 دورة الصالحية اللغوية 21

التعريف بتقنية )ورشة عمل بعنوان  22

 (RT-PCRاعل البلمرة اللحظي تف

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2016

 المستمر

 حضور

عالقة الغذاء )محاضرة بعنوان  23

 (بأكياس المبايض عند النساء 

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2016

 المستمر

 حضور

 ندوة بعنوان 22

دور  البرنامج الحكومي وتعزيز) 

 (المرأة في المجتمع

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111

 المستمر

 حضور

تحسين مستوى )محاضرة بعنوان  25

 (االداء 

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111

 المستمر

 حضور

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \ة بغدادجامع COP22 2111 ))ندوة بعنوان  21

 المستمر

 حضور

 المؤتمر النسوي الثالث 21

 

 

 

 حضور \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات  22

 العليا

 حضور \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \معة بغدادجا 2111 (المياه هي الحياة ) ندوة بعنوان  29

 المستمر

 حضور

الحقوق )ورشة عمل بعنوان  31

 (والواجبات الوظيفية 

وحدة التعليم  \كلية العلوم للبنات \جامعة بغداد 2111

 المستمر

 حضور

 باحث مشارك المستنصرية –كليةالتربية  2111 المؤتمر العلمي السابع عشر 31

 باحث مشارك جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2111 لمي االول للفيزياءالمؤتمر الع 32



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الطالبي لطلبة الدراسات  33

 العليا 

 سكرتارية المؤتمر جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2111

باحث  جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2111 المؤتمر النسوي الثالث 34

لجنة +مشارك

 تشريفات

 

الصور الرقمية في )ندوة علمية 35

الكشف عن                   الملوثات 

 (البيئية

 شهادة مشاركة جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2115

 شهادة مشاركة جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2111 ندوة االرشااد التربوي 36

 باحث مشارك الهند IEEE 2111مؤتمر خارج القطر  37

 شهادة مشاركة جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  2111 ميكانيك الكم في الطبندوة  38

كيف يمكن ان تنشر بحث في )ندوة  39

 (المجالت العالمية

 تاييد   حضور جامعة بغداد-كلية الهندسة خوارزمي 2111

 
 رتاييد حضو جامعةبغداد/الحاسبات قسم/كلية التربية للبنات 2111 الرابعةورشة علمية  40

 تاييد حضور جامعةبغداد/الحاسبات قسم/كلية التربية للبنات 2111 الثالثةورشة علمية  41

 تاييد مشاركة جامعة بغداد/التعليم المستمر 2111 (استثمار اموال التقاعد)ورشة عمل  42

االثر المترتب عن )الندوة العلمية 43

 (كشف االستالل

 مشاركة تاييد جامعة بغداد/التعليم المستمر 2111

امامك مع  هنيممستقبلك ال)ندوة  44

  (التاهيل

 تأييد حضور كلية التربية للبنات/وحده التاهيل والتوظيف 2119

تاهيلك مهمتنا وتوظيف )ورشة العمل 45

 (مهارتك

 تأييد حضور كلية التربية للبنات/وحده التاهيل والتوظيف 2119

 شهادة مشاركة قسم العقود/مكتب الوزبر/وزارة الشباب والرياضة 2119 (تطوير المهارات)دورة 46

 محاضرة جامعة بغداد/التعليم المستمر 2112 (دراسة وتكوين االرض )دورة 47

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  جلنة اخلطة العلمية

  جلنة اجملانية

مع السجالت المخزنية في الجرد  مطابقة نتائجلجنة

 العمادة
 

  جلنة الدراسات العليا سكرتارية

  (جلنة امتحانية)جلنة الدراسات العليا

  ظراتجلنة تدقيق اجور احملا

  جلنة التصنيف الوطين جلودة اجلامعات العراقية

  جلنة االمتحان التنافسي

 

 

  جلنة تقييم االداء

  تكليف مهام مسؤولة وحدة يف الدراسات العليا

  تكليف مهام يف امانه جملس الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : ثامنا 

 السمنة وقلة الوزن نسبة الى العمر في لمجتمع العراقي 

 ع القطرية لذرة الهيدروجين والذرات المشابهة لهاحساب الدالة القطرية ودالة التوزي 

 Dependes of non thermal plasma temperature on the plasma needle 

conditions 

 Effects of the small diameter and the flow rate on the electric properties of 

the plasma needle  

 Influence of low temperature plasma argon on pacteria 

 Electron temperature and density measurment of plasma jet in atmospheric 

pressure 

 Electrical , thermal and optical characteristics of plasma torch 

 Surface morphology and photolumencense properties of a-GaAs:Zn solar cell 

 Studying the efffect of physical plasma on the blood using digital image 

processing 

 Non thermal plasma on wound healing 

  تصميم ويناء منظومة حاجز العزل الكهربائي النتاج البالزما ير الحرارية ودراسة خواصها

 الكهربائية

  تطهير خميرةcandida albicans  رارية المنتجة عند الضغط باستخدام بالزما االركون غير الح

 الجوي

 Current –voltage characteristic of argon plasma jet 

 Studying the effect of cold plasma on the blood using image processing and 

images texture analysis 

 Structural and optical properties of chemically sprayed ZnS nanostructure 

 Optical and structural properties of CdS/PVA nano composites  

 الفاعلية النوعية والجرعة المكافئة السنوية في بعض عينات االدوية 

  دراسة تاثير بالزما االركون غير الحرارية المنتجة في الضغط الجوي االعتيادي على الخواص البصرية الغشية

  CdOاوكسيد الكادميوم

 تأثير معدل تدفق الغاز على معلمات البالزمـا المنتجة باالمواج المايكروية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 .و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

علوم /ندى االنصاري.د/العميدة السدة كتاب شكر وتقدير 1

 بنات

2111 

 2112 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 2

 2112 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 3

 2112 مساعد رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 2

مكتب نائب رئيس /مجلس محافظة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 المجلس

2115 

 2115 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 1

 2111 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 1

 2111 علوم بنات/احالم محمد .د/السيدة العميدة  كتاب شكر وتقدير 2

 2111 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير 9

 2111 علوم بنات/احالم محمد .د/السيدة العميدة  كتاب شكر وتقدير 11

التربية كلية /الجامعة المستنصرية شهادة تقديرية 11

 المؤتمر العلمي السابع عشر

2111 

المؤتمر العلمي /علوم بنات/جامعة بغداد شهادة تقديرية 12

 االول قسم الفيزياء

2111 

 2111 المؤتمر الطالبي/علوم بنات/جامعة بغداد شهادة تقديرية 13

 2111 رئيس الجامعة كتاب شكر  

 2119 رئيس الجامعة كتاب شكر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .وبراءات االخرتاع أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر و الرباءةا أسم الكتاب ت

استخدام بالزما االركون غير الحرارية كتقنية جديدة في قشط كواشف االثر )براءة اختراع 1

 (النووية في الحالة الصلبة

2111 

4  

 

 

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

 العربية             

 االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  : ملحوظة 


