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 الجامعيةالشهادات 

 08/2017 - الدكتوراه  - حاليا 

 الفيزياء الحيوية

 ترونيات الدقيقة والضوئياتبرنامج اإللك

 جامعة أركنساس ، فايتفيل ، أركنساس ، الواليات المتحدة األمريكية

  A Numerical Study of the Interaction Between One Dimensional"أطروحة الدكتوراه:

Carbyne Chain and Single Stranded DNA" 

 

 08/2009 - 2014/05 ماجستير في الفيزياء 

 قسم الفيزياء

 ة أركنساس ، فايتفيل ، أركنساس ، الواليات المتحدة األمريكيةجامع

 ماجستير بدون أطروحة

 

 06/2008 -- 05/2009- دبلوم في اللغة اإلنجليزية 

 مركز سبرينج انترناشيونال للغات

 جامعة أركنساس ، فايتفيل ، أركنساس ، الواليات المتحدة األمريكية

 

 10/2000- - 09/2003 ءماجستير في الفيزيا 

 الفيزياء النووية النظرية

 قسم الفيزياء

 جامعة بغداد بغداد العراق

"  Calculation of the Longitudinal C2 Electron Scattering Formرسالة الماجستير: "

Factors for some of the 1p-shell Nuclei” 
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 10/1996- - 2000/06 الفيزياءفي  بكالوريوس 

 قسم الفيزياء

 جامعة بغداد بغداد العراق
 

 

 

 والمنح الدراسيةائز وجال
 

  2000طالباً تخرجوا من كلية العلوم في جامعة بغداد عام  112المرتبة األولى من أصل. 

  2000في االمتحان التنافسي للطلبة العراقيين الموهوبين واألذكياء في الفيزياء من بين جميع طالب تخصص الفيزياء الذين تخرجوا عام في عموم العراق المرتبة الثانية. 

  منحت بعثة( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراقMOEH IRAQ) 
o  2014أغسطس  - 2008يونيو 

 

 

 والبحث التدريس  – ةاألكاديمي المهام

 

 التدريسة خبر
 2017  ]حتى اآلن ]جامعة واسط / كلية العلوم / قسم الفيزياء[ ، ]واسط ، العراق 

 [الى االن 2019ومدرس من 2019ولغاية  2017مدرس مساعد من ]
o 2021-2020لعام  األول والثاني فصلبدوام كامل: ال 

  الحية ، والفيزياء الصحية ، والفيزياء الحيوية عبر اإلنترنت.طالبًا من المستوى الثالث تخصص فيزياء طبية ، فيزياء األنظمة  66درست 
 فيزياء المستشعرات الحيوية وعلم النانو في الفيزياء الطبية وفيزياء توصيل األدوية عبر اإلنترنت. مادةستوى الرابع في الفيزياء الطبية طالبًا من الم 73 تدّرس 
  خالل مشروع بحث التخرجوالطبية  العامة وا من طالب تخصص الفيزياءالذين كانلمرحلة الرابعة طلبة امن  8وجهت ونصحت. 

o 2020-2019لعام  األول والثاني فصلبدوام كامل: ال 
 ت.طالبًا من المستوى الثالث تخصص فيزياء طبية ، فيزياء األنظمة الحية ، والفيزياء الصحية ، والفيزياء الحيوية التمهيدية عبر اإلنترن 74 تدّرس 
 س  طالبًا في السنة الثانية من طالب السنة الثانية في الفيزياء عبر اإلنترنت. 128لـ  2اللغة اإلنجليزية  تدرَّ
 س  عبر اإلنترنت. لمرحلة االولىطالبًا في الفيزياء ا 80( ل 1اللغة اإلنجليزية ) تدرَّ
 ل مشروع بحث التخرج.تخصص الفيزياء خال  طلبة المرحلة الرابعةقديم المشورة لثالثة من وت ت بتوجيهقام 

o سسسس2019-2018و  2018-2017لعامي  األول والثاني فصلبدوام كامل: ال 
 ن في الفيزياء والتي تضمنت أن تكون مديًرا للمختبر للطالب غير المتخصصي 2والفيزياء الحيوية  1الفيزياء الحيوية  فصل دراسي فيطالبًا لكل  150يس تم تدر

 مهامهم وامتحاناتهم عيينباإلضافة إلى ت
  على التوالي.المرحلة الرابعةو ، وطالب السنة الثانية ، في السنة االولىللطالب  4واللغة اإلنجليزية ،  2، واللغة اإلنجليزية  1درست اللغة اإلنجليزية ، 
 الفيزياءاالولية لطلبة المرحلة الرابعة في قسم فيزياء الجسيمات  تدرس 
 في الفيزياء خالل مشروع بحث التخرج وورقة البحث. طلبة المرحلة الرابعةمن  3توجيه وإرشاد ب قامت 

 2013-2017 ]جامعة أركنساس / كلية فولبرايت للفنون والعلوم / قسم الفيزياء[ ، ]فايتفيل ، أركنساس[ 
 [مدرس مساعد]

o  خريف  2016، ربيع  2015، خريف  2015، صيف  2015، ربيع  2014، خريف  2014، صيف  2014، ربيع  2013، خريف  2013دوام كامل: صيف ،

 2017، ربيع  2016
  في  التي تضمنت أن تكون مدرس 1لية طالبًا كل فصل دراسي للفيزياء والشؤون اإلنسانية ، والفيزياء لمعلمي المرحلة االبتدائية ، والفيزياء الك 120تم تدريس

 ذات الصلةلمهامهم األسبوعية  متابعاالمختبر و
  مثل هذا الموضوع الصعب في  ين"سوف أوصيك ألي شخص سيأخذ هذا الفصل في المستقبل. أنت تضع وتعليقات لطيفة مثلتلقيت تعليقات إيجابية للغاية من الطالب

 طرق يمكنني أن أتواصل معها وأفهمها وال يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية ".
 2010-2012  فولبرايت للفنون والعلوم / قسم الفيزياء[ ، ]فايتفيل ، أركنساس[]جامعة أركنساس / كلية 

 [مساعد مدرس ]
o  2012، صيف  2012، ربيع  2011، خريف  2011، صيف  2010مدرس مختبر بدوام كامل: صيف 

  ن تكون مدرًسا في المختبر وتصنفًا لمهامهم طالبًا كل فصل دراسي للفيزياء والشؤون اإلنسانية ، والفيزياء للهندسة المعمارية التي تضمنت أ 120تم تدريس
 األسبوعية ذات الصلة

o  2011وربيع  2010دوام جزئي: خريف 
  الميكانيكا التحليلية 1، فيزياء الجامعة  1، الديناميكا الكهربية  2و  1ورقة أسبوعياً لفيزياء الكم  200مصحح ل ، 
 في الدرجات. عادلةو ةللغاية ومنظم ةبأنه دقيق اووصفها تمت المطالبة به 

 2004-2008 ]جامعة واسط / كلية العلوم / قسم الفيزياء[ ، ]الكوت ، واسط ، العراق[ 
 ، مختبر[مساعد]مدرس 
o (تماثليةم اإللكترونية )الالفيزياء الذرية والفيزياء النووية والتصامي 

  المرتبطة بالفصول المذكورة أعاله. طالبًا ؛ إدارة وإعداد المواد والمعدات للفصول والمختبرات 250درست أكثر من 
 نفس الفصول لطلبة الكلية المسائية بعد الفصل األول من تدريسها. بتدريسعدة مرات  قامت 

 2006 - 2008 ]جامعة واسط / كلية الطب[ ، ]الكوت ، واسط ، العراق[ 
 [مختبر \مساعد  ]مدرس
o أسبوعيًا بأي تغييرات يلزم إجراؤها في هذا المختبر. ةكليعميد ال مع تبليغاهج الدراسية ، وخططت للمن طلبة المرحلة االولىت الفيزياء الجامعية لدرس 

 2006 - 2007 ]جامعة واسط / كلية النظم التعليمية المفتوحة[ ، ]الكوت ، واسط ، العراق[ 
 [درس مساعد]م

o طالبًا. 150في فصول تضم أكثر من  طلبة المرحلة الثانيةدرست الفيزياء الذرية ل 
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 نهج تعليمي مالئم ليناسب المتعلمين غير التقليديين.عتمدت على ا 
  من الطالب100نفس الفصل لطالب التخصص غير العلمي ؛ نجح تم تدريس ٪ 

 

 بحثيةالة خبرلا

 
  بحث الدكتوراه: برنامجMicro Electronic and Photonics (microEP)  ، البحث: الدكتور ستيف تونغ( شرف)م 2017- 2013/ جامعة أركنساس 

o يستخدم سالسل كربونية أحادية البعد من الذرات ، كاربين ، كعنصر استشعار ألجهزة تسلسل الحمض النووي.للمحاكاة نموذًجا  تطور 
  يحاكي هذا النموذج الخصائص الكهروميكانيكية المرتبطة بالتفاعالت بينDNA  وcarbyne وتحليل الفرق في التيار الكهربائي . تعتمد آلية االستشعار على قياس

 المرتبط بكل قاعدة من قواعد الحمض النووي. كما أنه يوفر األساس ألجهزة استشعار حيوية جديدة.
o  تم بنجاح استخدام عمليات المحاكاة القائمة على ميكانيكا الكم وMD في نمذجة الحمض النووي في أنظمة النانو 

  د. رعد راضي وعادل حمودي(.البحث شرف)م 2003-2000ة بغداد معماجستير: قسم الفيزياء / جابحث : 
o  1 على الخواص الكهربائية لنوى غالفدرس نظريًا تأثيرات استقطاب اللبp. 

 

 

 عام  – السيرة الوظيفية

 
o 2004- 2008   الى االن 2017ثم 

 جامعة واسط / كلية العلومفي قسم الفيزياء دريسية ت 
o 2006 - 2007 ]جامعة واسط / كلية العلوم[ ، ]الكوت ، واسط ، العراق[ 

 [نسجيل الشعبة  سؤول]م
 لتطوير بروتوكوالت تقييم التطبيقات بأسلوب مهني. موتوجيههم موظفين ؛ اإلشراف عليه 6 ادارة وتنسبق عمل قامت ب 
 متقدًما تقدموا إلى كلية العلوم بجامعة واسط. 250استمارات الطلبات ألكثر من  راجعت 
 في المنصب. اتعيين المهام بنجاح وتحديد أولوياتها بطرق أدت إلى زيادة إنتاجية المكتب أثناء تواجده 
 من رئيس الجامعة يةعلى شهادة تقدير صلتح 

 
 

 المنشورات
 

 ليزيةكباللغة اإلن االبحاث المنشورة** 

 

 Zeina Salman, Arun Nair, and Steve Tung, "One-dimensional carbon 
chains as electrical sensors for single-stranded DNA," IEEE-NEMS 2017 
Conference, 2017.IEEE Xplore. 

 

 Zeina Salman, Arun Nair, and Steve Tung, " Electromechanical Properties of One 
Dimensional Carbon Chains," IEEE-NANOMED 2015 Conference, 2015. IEEE 
Xplore 

 

 Zeina Salman, Adel K. Hamoudi, and Ra’ad A. Radhi, “The Calculation of the Charge 
Density Distributions and the Longitudinal Form Factors for some of the 10B Nucleus 
by Using the Occupation Number of the State,” Journal of Science at the University of 
Baghdad, 2003  

 

 

 ميةالتقديعروض ال
  زينة سلمان ، "سالسل الكربون أحادية البعد كمستشعرات كهربائية للحمض النووي أحادي السلسلة" ، مؤتمرIEEE-NEMS 2017  ،12  2017أبريل 

  زينة سلمان ، "الخصائص الكهروميكانيكية لسالسل الكربون األحادية البعد" ، مؤتمرIEEE-NANOMED 2015  ،16  2015نوفمبر 
 

 المشاركات 
 لمؤتمر  ةمرشدINBRE  2011لألبحاث في خريف 

o بجولة في قسم الفيزياء بجامعة أركنساست قام 
  دراسة ومجاالت عمل الفتيات في  ايجابيات انخراطوضحت  جاالت العلوم والهندسةفي ممختصة( الهندسةGEE في )Crossett  2015في عام 

o  شاركت في مشروعGEE  ديسمبر في مدرسة  12إلى  11منCrossett  فيCrossett / Arkansas 
  قائد الفريق فيmicroEP (2014 2017لى إ) 

o إرشاد طالب الدراسات العليا في السنة األولى والثانية 
o  دربتهم على تقديم أبحاثهم في الندوة البحثية الشهريةmicroEP 
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 الشخصي ملفلا
لتعامل ي الفيزياء وافم موضوع صعب لمساعدة الطالب على فه تخصص وقتهااالحترام المتبادل والتعاون. بخلق بيئة تعليمية قائمة على  ةوملتزمعازمة ورة مبتك ريسيةدت

 معه من خالل تكييف نهج التعلم الذي يناسب المتعلمين غير التقليديين بينما يصبحون ناجحين وواثقين من العلم

 

  االهتمامات

 بخ, رياضةط, قراءة, سفر, تعلم لغة, بحث علمي  


