
 

 

 

 

 

 

 

 انظٛزِ انذاحّٛ
 

 

     شًٛاء اكزو عباص حظٍٛ انبٛاع :  االطــــــــــــى 

  26/05/1975:   حارٚخ انًٛـالد 

  انحانت انشٔجٛت :   يخشٔجّ.

 .اربعت   عـــــذد األٔالد  :

 انذٚـــــــــــاَت   :   يظهًت

 َٕٔٚت  –:   فٛشٚاء     انخـخـصــص

 :  حذرٚظٛت      انٕظٛفــــــّ  

     ياجظخٛز  انذرجت انعهًٛت :

 / أبٍ انٓٛثى            نهعهٕو انصزفت كهٛت انخزبٛت -:  جايعت بغذاد   عُٕاٌ انعًم

 ْاحف انعًم   :        

 07801915640:         انٓاحف انُقال

 shaimaa19750@gmail.com انبزٚذ إالنكخزَٔٙ : 

 . أٔالً : انًؤْالث انعهًٛت 

 انخارٚخ انكهٛـــت  انجايعت انذرجت انعهًٛت

 بكانٕرٕٚص

 

 7331 أبٍ انٓٛثى – نهعهٕو انصزفت انخزبٛت بغذاد

 2172 أبٍ انٓٛثى – نهعهٕو انصزفت انخزبٛت بغذاد انًاجظخٛز

    

    



 

 

 

 

 

 

 

( لبعض النوى الوتوسطة.p , nحساب الحصيلة النيوترونية لتفاعالت ) اطزٔحت انًاجظخٛز : 

 

 Calculation of The Neutron Yield of (p,n) Reaction For Some Intermediate Nuclei 

  

 ثاَٛاً : انخذرج انٕظٛفٙ . 

 

 ثانثاً : انخذرٚض انجايعٙ .

 انٗ -انفخزة  يٍ  انجايعت انجٓت  )انًعٓذ / انكهٛت( ث

ذؿدمؿرذباخلدؿةذ-1997 جايعت بغذاد كهٛت انخزبٛت / أبٍ انٓٛثى 1

2    

 

 .رابعاً : انًقزراث انذراطٛت انخٗ قًج بخذرٚظٓا 

 اؾدــــــة املـــــادة اؾؼدـــم ت

 / نهًزحهت انثاَٛت عًهٙ يخخبز كٓزبائٛت انفٛشٚاء 1

 

7331 - 2172 

  2171 - 2172 يخخبز َٕٔٚت / يزحهت رابعت انفٛشٚاء 2

3    

 

  :ًاطى االطزٔحت(خايظا( 

 انٗ -انفخزة يٍ  انجٓت انٕظٛفت ث

 2172-7331 حزبٛت ابٍ انٓٛثىجايعت بغذاد /  يعأٌ فٛشٚأ٘ 7

 27/12/2172 جايعت بغذاد / حزبٛت ابٍ انٓٛثى يذرص يظاعذ 2

 22/12/2171 جايعت بغذاد / حزبٛت ابٍ انٓٛثى هدرس 3



 

 

 

 

 

 

 

 اؾدـــة اؾؼدـــم ادمذاألرروحةذذ ت

ؾة الـقوترونقة ب احلصقساح 1

 ( لبعض الـوى املتوسطp,n)لتػاعالت

 

 / م 1111تشرون االول / قسم الػقزواء

    

 

 .طادطاً: انًؤحًزاث ٔانُذٔاث انعهًٛت انخٙ شارك فٛٓا 

ذـوعذاملشارؽةذ ؿؽانذأـعؼادفا اؾدـــةذ اؾعـوانذ ت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

 حضور(

 يشارك دٚانٗجايعت  2172 انثانث نكهٛت انعهٕو جايعت دٚانٗانًؤحًز انعهًٙ  1

 يشارك جايعت بابم 2172 انٕطُٙ نهفٛشٚاء جايعت بابمانًؤحًز  2

 يشارك االَبارجايعت  2172 انًؤحًز انعهًٙ انثاَٙ نهعهٕ انصزفت جايعت االَبار 3

 يشارك كزبالءجايعت  2173 كزبالءاالٔل نكهٛت انعهٕو جايعت انًؤحًز انعهًٙ  4

5     

 

  . ٖطابعا : األَشطت انعهًٛت االخز 

 خارجذاؾؽؾقة داخلذاؾؽؾقة

  اؿمحاـقهجلـةذ

  جلـةذغقابات

  جلـةذؿمابعةذاؾؽمبذاؾرمسقة

 ذجلـةذتدؼقؼقةذعؾىذـمائجذاؾؼدم

 ذجلـةذاالدعاػاتذاالوؾقة

 ذجلـةذتدؼققذؼوائمذامساءذاؾطؾلةذؾؾؼدم

ذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثاؿـا:ذاملشروعاتذاؾلحنقةذػىذجمالذاؾمخصصذخلدؿةذاؾلقكةذواجملمؿعذأوذتطوقرذاؾمعؾقمذ 

 اؾدـة حملذاؾـشر أدمذاؾلحث ت

1 Calculation the cross sections 

and neutron Yield for 
50

Cr(p,n)
50

Mn reaction. 

ذجمؾةذدقاىلذؾؾعؾومذاؾصرػة

ذ8ذ/ذاجملؾد

ذ2ذ/ذاؾعدد

ذ/ذؿـشورذ)حبثذؿشرتك(

ذ

 2012ـقدان

2 Calculation the cross sections 

and neutron Yield for 
56

Fe(p,n)
56

Co reaction and reverse 

reaction.  

ذجمؾةذاؾؽوػةذؾؾػقزقاء

ذ4اجملؾدذ

ذ2اؾعددذ

ذؿـشور/ذذ)حبثذؿشرتك(

 

ذ

ذ2012

 

3 Calculation the cross sections 

and neutron Yield for 
60

Ni(p,n)
60

Cu reaction and 

reverse reaction. 

 جمؾةذؽؾقةذاؾرتبقةذاجلاؿعةذاملدمـصرقة

6اؾعددذ/ذ  

ذؿـشور/ذذ)حبثذؿشرتك(

 

ذ

2012 

4 Calculation the cross sections 

and neutron Yield for 

59
Co(p,n)

59
Ni  reaction. 

ذجمؾةذدقاىلذؾؾعؾومذاؾصرػة

ذ8اجملؾدذ/ذ

ذ3اؾعددذ/ذ

ذؿـشور/ذذ)حبثذؿشرتك(

 

ذمتوز

2012 

5 Calculation The cross sections 

and neutron Yield for 
64

Cu(n,p)
64

Ni reaction by 

Reciprocity theory.  

ذجمؾةذؽؾقةذاؾعؾومذاؾصرػةذجاؿعةذاالـلار

ذ7اجملؾدذ/ذ

ذ2اؾعددذ/ذ

ذؿـشور/ذذ)حبثذؿشرتك(

 

ذ

2013 

6 Neutrons production by 

bombarding Uranium (
234

U) and 

Lead (
208

Pb) isotopes with alpha 

particle 

 يجهت كهٛت انخزبٛت انجايعت انًظخُصزٚت

 3انعذد / 

ذؿـشور)حبثذؿـػرد(ذ/ذ

 

ذ

2014 

7 Measurement of natural 

radioactivity in some types of 

Cement simples by using (HpGe) 

detector 

 يجهت كهٛت انخزبٛت انجايعت انًظخُصزٚت

 2انعذد / 

 ؿـشور/  ؿـػرد()حبثذ

ذ

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 Effect of gamma radiation on theذ8

optical properties of PVA:CuO 

films 

 يجهت كهٛت انخزبٛت انجايعت انًظخُصزٚت

 2انعذد / 

 ؿـشور/  )حبثذؿشرتك(

ذ

ذ2015

 calculation of the reducedذ9

transition probabilities M (E2) for 

even - even tungsten nuclide 

(74W)(A=180-186) 

Journal of Chemical, 

Biological and Physical 

Sciences. 

Vol. / 5 

No. / 3 

 )بحث يُشٕر ( / يشخزك

ذ

ذ2015

 Effect of Gamma Irradiation onذ10

the optical properties of 

(PVA:CuCl2) Films. 

 انًجهت نعزاقٛت نهعهٕو جايعت بغذاد 

 21انًجهذ / 

 ب 3/  انعذد

 )بحث يُشٕر( / يشخزك

ذ

ذ2016

ذ11
 

 يجهت كهٛت انخزبٛت انجايعت انًظخُصزٚت

 2انعذد / 

 ؿـشور/  )حبثذؿشرتك(

ذ2016

 Measurement of Radioactivity inذ12

some Granite samples by using 

(HpGe) detector 

 

 

 

International Journal o f 

attestt Trends in Engineering 

and Technology. 

Vol. / 8,No. / 2 

 )بحث يُشٕر ( / يشخزك

ذ2017

 Evaluation of of naturalذ13

radioactivity in Selected Soil  

samples from the Archaeological of 

Ur City by using (HpGe) detector 

World Scientific News 

Vol. / 62 

 )بحث يُشٕر ( / يشخزك

 

ذ2017

 ASSESSMENT OF RADON GASذ14

CONCENTRATIONS LEVELS AND 

RADIATION HAZRDS IN THE 

DWELLINGS OF BAGHDAD 

PROVINCE,IRAQ 

R.JC  

  7انعذد 77يجهذ 
ذ3/2018

 

 .تادعا:ذعضوقةذاهلقكاتذاؾعؾؿقةذاحملؾقةذواؾدوؾقةذ 



 

 

 

 

 

 

 

      

     

  

 وذذفاداتذاؾمؼدقر.ذعاذرًا:ذؽمبذاؾشؽرذ،ذاجلوائزذ 

 اؾدـة اجلفةذاملاحنة ؽمابذاؾشؽرذأوذاجلائزةذأوذذفادةذاؾمؼدقر ت

 2010 حزبٛت ابٍ انٓٛثى عًادة كهٛت كخاب شكز 1

 2013 حزبٛت ابٍ انٓٛثى عًادة كهٛت كخاب شكز 1

 2014 انٕسٚز ز ٔحقذٚزكخاب شك 3

 2015 حزبٛت ابٍ انٓٛثى عًادة كهٛت ز ٔحقذٚزكخاب شك 4

 2016 حزبٛت ابٍ انٓٛثى عًادة كهٛت ز ٔحقذٚزكخاب شك 5

 2013 مركز التطوورواتعؾقم املستؿر شفادة مشاركة دورة الؾغة العربقة 6

 2013 مركز التطوورواتعؾقم املستؿر شفادة مشاركة دورة التاهقل الرتبوي 7

–لؾعؾوم الصرفة  1املؤمتر العؾؿي شفادة تؼدوروة 8

 جامعة االنبار

ذ2012

مركز احلاسبة االلؽرتونقة/ جامعة  شفادة مشاركة دورة الرتققات العؾؿقة 9

 بغداد

ذ2014

شفادة مشاركة دورة تدروب الؾجان  11

 االمتحانقة

 2015 مركز التطوورواتعؾقم املستؿر

شفادة مشاركة يف دورة الوقاوة واحلؿاوة  11

 االشعاعمن 

–عؿادة كؾقة الرتبقة لؾعؾوم الصرفة 

 ابن اهلقثم /جامعة بغداد

ذ2015

شفادة مشاركة يف دورة الوقاوة واحلؿاوة  11

 من االشعاع

–عؿادة كؾقة الرتبقة لؾعؾوم الصرفة 

 ابن اهلقثم /جامعة بغداد

ذ2017



 

 

 

 

 

 

 

 2013 حزبٛت ابٍ انٓٛثى عًادة كهٛت كخاب شكز 13

 

 :املؤؾػةذأوذاملرتمجةاؾؽمبذحادىذعشرذ. 

 دـةذاؾـشر أدمذاؾؽماب ت

1   

 ذاتذ.ــثاـيذعشرذ:اؾؾغ

             انهغت انعزبٛت 

 انهغت االَكهٛشٚت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /شيواء اكرم عباسالودرس                                           /د. كرين علي جاسنرئيس القسن 

 


