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 ثالثة دد األوالد  :ــعـــ

 ةمسلم  :   الديـــــــــــانة

 فيزياء:     صــالتـخـص

 ةتدريسي:      ه ــــــالوظيف

      عداستاذ مسا الدرجة العلمية :

    جامعة بغداد \كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم\: قسم الفيزياء عنوان العمل

   العمل   :     هاتف

 :       الهاتف النقال

 enas.a@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 كالوريوسب

 

 1999 ابن الهيثم كلية التربية بغداد

 2008 كلية التربية ابن الهيثم بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2015 كلية التربية ابن الهيثم بغداد

    أخرى

 رة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد اآلن – 1999 بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 فيزيائيمعاون  1
 ة بغدادجامع \كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  \قسم الفيزياء

1999-2008 

 مدرس مساعد 2
 جامعة بغداد \كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  \قسم الفيزياء

2008-2015 

 2020-2015 جامعة بغداد \كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  \قسم الفيزياء مدرس 3

 االن-2020 جامعة بغداد \يثم كلية التربية للعلوم الصرفة ابن اله \قسم الفيزياء استاذ مساعد  4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 قررات الدراسية التى قمت بتدريسها.مرابعاً : ال 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011-1999 1 الكالسيكي ميكانيك الفيزياء 1

 2015-2014 3 فيزياء ذرية وجزيئية الفيزياء 2 

 2016-2015 1ميكانيك الكالسيكي  الفيزياء 3

 2017-2016 2بصريات  الفيزياء 4

 2018-2017 1فيزياء رياضية  الفيزياء 5

 2020-2018 3فيزياء ذرية وجزيئية  الفيزياء 6

 2018-2017 النووية الطبية ماجستير الفيزياء 7

 2019-2018 فيزياء البالزما الماجستير الفيزياء 8

 2022-2019 3 فيزياء ذرية وجزيئية الفيزياء 9

 2022-2021 فيزياء البالزما الماجستير الفيزياء 10

 :لتي أشرف عليهاا لرسائل(ا ،ريحالطاا)خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

دراسة حاسوبية لحاصل ترذيذ السبائك رسالة:  1

 ,BeCu, brass, stainless –steelالمعدنية)

and monel-400) 

 ,(Ar N2, and O2 بقصفها بوساطة أيونات

 مختلفة عند سقوطها المباشر والمائل

 2019 الفيزياء

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

 بحث كربالءجامعة  2016 مؤتمر كلية التربية للعلوم  1

 بحث جامعة بغداد 2017 مؤتمر كلية التربية للعلوم الصرفة 2

3 TMREES18 2018 بحث ا اليونانأثين 

4 
TMREES19 2019 بحث بيروت لبنان 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 كمحاضرالندوات المحاضرات ومن  كثير

 وحضور

-2000محاضر في كلية التربية المفتوحة 

2003 
  دورات تدريبية كمحاضر

  ورش عمل

  

 

و تطوير أجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع م يفثامنا: المشروعات البحثية  

 التعليم.

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 
Theoretical Calculations For Sputtering Yield 

of Iron Bombarding by (H, D, T, He) Ions 
IRAQ 2014 

2 
theoretical calculation for sputtering yield of 

beryllium surface bombard by hydrogen 
IRAQ 2014 

3 

Dependence of electron energy distribution 

function and transport parameters for SF6, 

CO2 and (SF6 - CO2) gases mixture discharge 

INDIA 2015 

4 

Theoretical Calculations For Sputtering Yield 

of Beryllium Surface Bombard By Deuterium 

Plasma Ions 

IRAQ 2016 
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5 

Theoretical Calculations of the Electron 

Transport Parameters in CH4-Ar and CH4-Ne 

Mixtures Gases Using Monte Carlo Method 

IRAQ 2017 

6 

Calculating the Sputtering Yield of Lithium, 

Sodium and Krypton Bombarded by Same 

Target Ion Using TRIM Simulation Program 

IRAQ 2017 

7 

Theoretical Calculation of the Electron 

Transport Parameters and Energy Distribution 

Function for CF3I with noble gases mixtures 

using Monte Carlo simulation program 

 

IRAQ 2018 

8 
Study on the Effect of H2 Addition to N2 on 

EEDF and Electron Transport Coefficients 
IRAQ 2019 

9 
Studying the effect of adding buffer gases to 

CO2 gas on the electron transport parameter 
Athens 2019 

10 

Theoretical calculation for sputtering yield of 

beryllium copper alloy bombarded by Argon, 

nitrogen and oxygen ions 

Athens 2019 

11 

Effect of Temperature on the Working 

Parameters of Negative Corona Discharge 

with Coaxial Electrodes Configuration 

IRAQ 2019 

12 

Study the effect of addition of Ar to N2 gas on 

the EEDF and the correspondent coefficients 

of electron transport 

IRAQ 2019 

13 

Humidity effect on diffusion and length 

coefficient of radon in soil and building 

materials 

Athens 2019 

14 Charge Transport in Magnetized Plasma IRAQ 2014 

15 

Using of Gamma Spectroscopy to Calculate 

Radioactive Contaminants in Foreign and 

Local Tobacco Samples 

China 2020 

16 

Study the Influence of Temperature and 

Density of (DT) Plasma on Stopping Power in 

the ICF by Using (BPS) Model 

Turkey 2020 



 

 

 

 

 

 

 

17 

Studying the Swarm Parameters and Electron 

Transport Coefficients in N 2 -CH 4 Mixtures 

Using BOLSIG+ Program. 

Turkey 2020 

18 

Studying Effect of Temperature on Electron 

Transport Parameter and Coefficients in CF3I 

Mixture with N2O 

Turkey 2020 

19 
Simulation and investigation of the ICP 

plasma torch's electrical and thermal properties 

AIP Conference 

Proceedings 
2022 

20 
Study the effect of mixing N 2 with SF 6 gas 

on electron transport coefficients 

AIP Conference 

Proceedings 

2022 

 الدولية.وئات العلمية المحلية لهياعضوية  :تاسعا 

      

     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 كتب شكر كثيرة  1
ة التربية للعلوم الصرفة ابن كلي

 الهيثم

خالل سنوات 

 الخدمة

سنوات  خالل رئيس جامعة بغداد كتب شكر 20 2

 2022-2017 ميد كلية العلوم جامعة بغدادع كتاب شكر15 4 الخدمة

عميد كلية العلوم جامعة  كتاب شكر12 5

 النهرين
2018 

 كتاب شكر 6
عميد كلية التربية الجامعة 

 المستنصرية
2019 

 2022-2016 زير التعليم العاليو كتب شكر 14 8

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر م الكتابأس ت

1   

 

 

 

 ت .اــثاني عشر :اللغ 

      االنكليزية    

     

 .CD                            *Note: - Make a copy on CDترفق نسخة الكترونية على **


