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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 2003 كلية العلوم/ قسم الفلك والفضاء جامعة بغداد بكالوريوس

 University of ماجستري

Szczecin/ Poland 

Faculty of Mathematics and 

Physics 
2013 

 

 .بتدريسها قمتالمقررات الدراسية التى ثانياً :  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 الفلك والفضاء 1
1- Optical's Lab. 2- computer's Lab 3- Nuclear Physics' Lab. 

 
2006-2007 

 Electric physics'  Lab  2- computer's Lab 3- Nuclear Physics' Lab. 2007-2008-1 الفلك والفضاء 2

 الفلك والفضاء 3
1-Electric physics'  Lab. 2- computer's Lab.   3- Nuclear Physics' Lab. 

 2008-2009 

 الفلك والفضاء 4
1-Computer (Theory) 2- Nuclear Physics' Lab   3- Radio Astronomy 

Lab 
2013-2015 

 Computer Lab 2- Optics Physics' Lab   3- Radio Astronomy Lab 2015-2017-1 الفلك والفضاء 5

 الفلك والفضاء 6
Radio Astronomy Lab / Electric physics'  Lab. / Computer Lab/Inter 

stellar lab. 2017-2018 

 Computer Lab. 2- Astrophysics Lab   3- Radio Astronomy Lab 2018-2019-1 الفلك والفضاء 7

 Computer Lab. 2- Astrophysics Lab   3- Radio Astronomy Lab 2019-2020-1 الفلك والفضاء 

 

mailto:Hasanain.Ali@sc.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )اً: ثالث 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Calculate the total mass of sample 

 spiral galaxies  
ك والفضاء/ املرحلة الفل

 الرابعة

2019-2020 

2 Theoretical Study of (LICO)  الفلك والفضاء/ املرحلة

 الرابعة

2020-2021 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: رابع 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان  ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

يف  ندوة حول الكواكب اخلارجية  .1

 الكون

 مشاركة بولندا 2012

جامعة بغداد/كلية العلوم/ قسم  2014 ندوة حول مذنب القرن ايسون  .2

 الفلك والفضاء

 

 احد اعضاء اللجنة

 
 مشاركة جامعة بغداد/كلية العلوم 2016 ورشة عمل حول اهليكلية التنظيمية  .3

ة يف تطبيق املعايري الوطنية دور  .4

 للمخترب التعليمي اجليد

 بغداد/كلية العلوم/ قسم ةامعج 2017

 علوم الفلك والفضاء

 مشاركة

حماضرة علمية  حول  تلسكوب   .5

 جيمس ويب الفضائي

بغداد/كلية العلوم/ قسم  ةجامع 2017

 الفلك والفضاء

 

 ةمشارك

ة علمية الكتابة والنشر يف ندو  .6

 اجملالت ذات معامل تاثري عالي

 بغداد/كلية العلوم/ قسم ةجامع 2017

 ةت االحيائيالتقنيا

 ةمشارك

7.  
 ندوة

الندوة الموسومة 

)مرايا سوسيولوجية 

في   الشباب والبيئة(

17/12/2016 

 مؤسس النخب

 ةمشارك

8.  
 انواع النجوم محاضرة

بغداد/كلية العلوم/ قسم  ةجامع

 الفلك والفضاء

 

 احد المحاضرين 

9.  
 محاضرة

كيفية ملئ استمارة 

 تقويم االداء الجامعي
2018 

 احد المحاضرين



 

10.  
 محاضرة

الحدث العالمي 

GW190521 
2020 

 المحاضر

 

  

  

  

 . االخرى : األنشطة العلمية  خامسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 القاء حماضرة تعليمية تفصيلية حول استخدام برنامج االستالل

 

  

 القاء حماضرة يف جامعة كولن االملانية

 ضور ندوة حول الكواكب اخلارجية يف الكون يف دولة بولنداح حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي ةعلمي القاء حماضرة

  

 

 .تطوير التعليم: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة سادسا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Fast Algorithm for Vector Quantizer 

using Cache Codebook 

Al-Mustsaniriya J.Sci 2008 

2 Emission Beams Properties for 

(PSRB1,13+16) pulsar star). 

 

AL_Mustansiriya Magazine for 

science 
2008 

3 Radio to X-ray energy emission 

properties for {HB 89} Quasar's. 

 

proceeding of 3rd scientific 

conference of the college of 

Science, University of 

Baghdad 

2009 

4 A Comparison Between Galactic and 

Large Magellanic Cloud (LMC) 

Interstellar Extinction Curve 

proceeding of 3rd scientific 

conference of the college of 

Science, University of 

Baghdad 

2009 

5 Adaptive bit-map correlation in the 

BTC-VQ echniques using an algorithm 

for binary codebook design..  

The Iraqi National Scientific 

Conference for  Physics 

2010 

6 Determination the Heating Rate and the 

Characteristic Age for Pulsars Stars   

Iraq Journal of Science  2015 

7 Calculate the Physical Properties for 

Samples of Active Galaxies Using Optical 

Spectroscopy Technique  

International Journal of 

Science and Research (IJSR) 

2017 

8  Determined characteristics of Lovejoy 

cemetery tail using Photometry method 

 AUSTRALIAN JOURNAL 

OF BASIC AND APPLIED 

SCIENCES 

2017 

9 Studying the Variation of Ionospheic 

Parameters with Earth Geographic 

Latitudes and Sunspot Number 
 

IJSR 2017  



 

10 Spectral Multi-Wavelength of a RBSC-

NVSS Observation for a Sample of 

Active Galaxies 

Indian Journal of Natural 

Sciences 

2018 

11 Studying the Flux Density of Bright 

Active Galaxies at Different Spectral 

Bands 

Baghdad Science Journal 2019 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا: 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 24/11/2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير  .1

 12/12/2013 املؤمتر الوطين لنفط العراق شهادة تقديرية   .2

 3/12/2013 ومعميد كلية العل شهادة تقديرية  .3

 5/4/2010 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .4

 8/12/2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير  .5

 5/10/2015 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .6

 29/11/2015 مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير  .7

 6/3/2016 بغدادرئيس جامعة  كتاب شكر وتقدير  .8

 5/10/2015 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  .9

 2016 عميد كلية العلوم شهادة تقديرية  .10

 2017ايار  16-15 عميد كلية العلوم شهادة تقديرية  .11

 6/3/2017 عميد كلية العلوم تقديريةشهادة   .12

 2017نيسان  27 نقيب اجليولوجيني شهادة تقديرية  .13

 19/12/2017 كلية العلوم عميد شهادة تقديرية  .14

 31/8/2016 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .15

 2017 عميد كلية العلوم شهادة تقديرية  .16

 15/6/2017 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .17

 17/7/2017 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .18

 22/8/2017 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .19

 9/5/2017 عميد كلية العلوم ةشهادة تقديري  .20

 1/11/2017 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .21

 2019 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .22

 2019 عميد كلية العلوم تثمني جهودكتاب   .23

 22/12/2019 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .24

 4/11/2019 عميد كلية العلوم كتاب شكر وتقدير  .25



 

 28/7/2020 رئيس اجلامعة  تقديركتاب شكر و  .26

 1/2020 رئيس اجلامعة  كتاب شكر وتقدير  .27

 6/6/2020 السيد الوزير كتاب شكر وتقدير  .28

 9/8/2020 السيد الوزير  كتاب شكر وتقدير  .29

  

  

  

  

  

  . اللجان املكلف بهاثاني عشر : 

 السنة اسم اللجنة  ت

 2013 عضو جلنة امتحانية   .1

 2014 عالقات الثقافيةمدير وحدة البعثات وال  .2

 وحلد االن 2014 عضو ارتباط وحدة التعليم املستمر  .3

 2014 عضو جلنة امتحانية  .4

 2014 عضو جلنة ملتابعة مهرجان بغداد  .5

 2015 عضو تشكيل جلنة فتح املختربات الدراسات االولية   .6

 2015 عضو جلنة تدقيق ملفات الطلبة يف الكلية  .7

 2015 التغريات البيئية بسبب االحداث الفلكية يف قسم الفلك والفضاءعضو جلنة حتضريية لندوة   .8

 2015 مدير وحدة التعليم املستمر  .9

 2015 عضو جلنة تدقيق معلومات استمارة تقييم االداء يف الكلية  .10

 2016 لطلبة الدراسات العلياعضو جلنة حتضريية للمؤمتر العلمي التخصصي االول   .11

 2016 بغداد عضو ارتباط متحف جامعة  .12

 وحلد االن -2014 عضو جلنة املوسم الثقايف   .13

 وحلد االن 2015 عضو جلنة الضمان واجلودة  .14

 2017 عضو جلنة املوسم الثقايف يف القسم  .15

 2017 عضو جلنة حتضريية للمعرض الفلكي الثالث  .16

 2016 عضو جلنة تدقيق ملفات الطلبة  املتقدمني للدراسات العليايف الكلية  .17

 2016 و جلنة التخطيط واملتابعة يف القسم عض  .18

 2018 عضو جلنة التوصيف الوطين   .19

 2018 عضو جلنة دراسة واستدامة املختربات يف القسم  .20

 2018 عضو جلنة االعالم يف القسم  .21

 2018 عضو جلنة امتحانية يف القسم  .22

 2019 عضو جلنة حتضريية لالجتفال بيوم الكلية  .23

 2019 القسم عضو جلنة امتحانية يف  .24



 

 2019 عضو جلنة التصنيف الوطين لقسم الفلك والفضاء  .25

 2018 عضو جلنة اعتمادية املختربات لقسم الفلك والفضاء  .26

 2020 عضو جلنة امتحانية يف القسم  .27

 2019 عضو جلنة  االحتاد  الفلكي يف القسم  .28

 2019 عضو جلنة  التلسكوب الراديوي يف القسم  .29

 2019 الوطين يف القسمعضو جلنة  التوصيف   .30

 2020 عضو جلنة  اعتمادية املختربات يف القسم  .31

 2020 عضو جلنة  املوسم الثقايف يف القسم  .32

 2020 عضو جلنة  متابعة موقع الكلية يف القسم  .33

 2020 عضو جلنة  ضمان اجلودة يف القسم  .34

 2020 عضو جلنة  التوصيف الوطين يف القسم  .35

 

 

 


