
 
 
 
السیرة الذاتیة  
 

د. نجاة محمد رشید رؤوف العبیدي 

 1958من العراق/ بغداد ومن موالید عام 

باحثة في علم الفضاء والفلك وفي التغیرات المناخیة 

عضوة باالتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك 

عضوة لجنة الترقیات في كلیة العلوم/ جامعة بغداد 

مدیرة وحدة االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي بكلیة العلوم/ جامعة بغداد 

) في جامعة بغداد/ كلیة العلوم/ قسم الفلك والفضاء 2015حاصلة على لقب استاذ (منذ عام 

 من جامعة بغداد 2003حصلت على شھادة الدكتوراه في فیزیاء الفلك بتقدیر جید جدا عام 

 من جامعة بغداد 1984حصلت على الماجستیر في الفیزیاء الجزیئیة بتقدیر جید جدا عام 

 من جامعة بغداد 1980حصلت على البكلوریوس في الفیزیاء الصلبة بتقدیر جید جدا عام 

 

 في مجلس البحث العلمي في قسم الفضاء والفلك 1990 ولغایة عام 1984عملت منذ عام 

 ولحد االن ادرس في جامعة بغداد/ كلیة العلوم/ قسم الفلك والفضاء، درست 1990منذ عام 

لعدت سنوات ولحد االن مادة المیكانیك الكمي وكذلك درس اختیاري عن الغالف الجوي لالرض 

للمرحلة الثالثة واالطیاف والفوتومتري للمرحلة الرابعة ومادة الریاضیات للمرحلة االولى 

درست طلبة الدكتورا مادة الفلك المتقدم وموضوع خاص عن التغیرات المناخیة وانتقال 

الموجات الرادیویة واالیونوسفیر وكذلك لطالب الماجستیر درست مادة الطقس الفضائي. 

 

نشرت عدة بحوث في مجال التصمیم البصري والفلك ووضعت مودیل للعراق لحساب الترردات 

الحرجة الخاص باالتصاالت ولي بحوث منشورة خاصة بالتأثیرات التي تحدثھا الشمس في 

الغالف الجوي لالرض وتأثیر التغیرات المناخیة على انتقال الموجات الرادیویة. درست الغالف 

الجوي لكوكب المریخ وتأثیر النشاط الشمسي علیھوكذلك لدي دراسات حول التنبأ بالزالزل من 

خالل دراسة للتغیرات التي تحدثھا في طبقة االیونوسفیر من الغالف الجوي لالرض وكذلك لي 

بحوث قید النشر في نفس المجاالت.  



وعملت مدة اربعة سنوات عن التغیرات المناخیة فوق العراق وتحدیدا طبقة االوزون وارتباطھا 

بالتغیرات الحاصلة بالمناخ والتغیرات في درجات الحرارة وایضا ارتباطھا بالنشاط الشمسي 

وباالخص العواصف الجیومغناطیسیة. 

كنت لثالث سنوات رئیسة اللجنة العلمیة لتقیم البحوث المشاركة في مؤتمر االعجاز العلمي كما 

لي بحوث منشورة باالعجاز العلمي في القرآن . 

 

اشرفت على عدة طلبة ماجستیر وحالیا اشرف على طالبین احدھم ماجستیر واالخر دكتوراه 

وكنت عضوة في لجان مناقشات لطلبة دكتورا وماجستیر في قسم الفلك والفضاء وقسم الفیزیاء 

من جامعة بغداد وجامعة البصرة وكذلك لقسم الفیزیاء وعلوم الجو للجامعة المستنصریة وقسم 

الفیزیاءكلیة العلوم تربیة بنات. 

قمت بتقویم عشرات االطاریح لقسم الفلك والفضاء جامعة بغداد وقسم علوم الجو الجامعة 

المستنصریة. ساھمت في تقیم عشرات االبحاث لنشرھا في مجالت عراقیة رصینة. 

 قمت بتقیم ابحاث الغراض الترقیة العلمیة العضاء ھیئة تدریسیة من مختلف جامعات القطر. 

 

شاركت بعدة مؤتمرات داخل وخارج القطر في دول عربیة واجنبیة خاصة باالتحاد العربي لعلوم 

الفضاء والفلك وبوكالة الفضاء االمریكیة والكندیة والیابانیة. وكذلك ساھمت بعمل ندوات ضمن 

نشاطات قسم الفلك والفضاء خاصة بطبقات الجو والنشاط الشمسي وبالتعاون مع قسم الجیولوجي 

شاركت بندوة عن الزالزل وھل باالمكان التنبأ بھا. وضمن نشاطات االرشاد التربوي عملت 

ندوة عن البیئة وكیفیة المحافظة علیھا باالضافة الى مشاركتي بجمیع الدورات الخاصة باالرشاد 

التربوي كوني الممثلة عن قسم الفلك والفضاء بلجنة االرشاد التربوي المركزیة في الجامعة. 

 

تدربت لمدة شھرین على تصمیم وعمل التلسكوبات الفلكیة البصریة العراقیة وصیانتھا في شركة 

. دخلت عدة دورات في مجال البرمجة والحاسوب وطرائق 1985زایز االلمانیة الغربیة في عام 

التدریس . كذلك تدربت في معھد الجیوفیزیاء/ تكساس/ الوالیات المتحدة االمریكیة لمدة اسبوع 

على جھاز السیدار الخاص بحساب المحتوى االلكتروني لطبقات االیونوسفیر من الغالف الجوي 

.   2009لالرض في عام 

 

 

 



البحوث المنشورة 

1. Photometric effects of non-radial oscillations for eclipsed and 
eclipsing components in the frequency domain. 

2. A new direct search optimization method 
3. New optical analysis and automatic design software package 
4. Computer simulations of astronomical objects as seen by ground 

based optical telescopes 
5. Daily mid-latitude F2-ragion critical frequency foF2 variation with 

daily sunspot number R. 
6. A developed numerical mapping technique. 
7. Comparing ionospheric models with mid-latitude ionosoude 

observations. 

8. Disturbances of Ionospheric Total Electron Content During 
Earthquake. 

9. Investigating the Influence of the Solar Activity on the Electron 
Density of Mars's of Ionospheric Layer. 

10.  Investigate the Effect of Global Carbon Dioxide on the Total 
Column Ozone and Temperature in the Stratosphere above Baghdad. 

11.  Effect of Ozone Depletion on the Climate Change and Human 
Health above Baghdad. 

12.  Study the variation of Ozone and temperature above Iraq for a long 
period from years 2002-2016. 

13.  Investigate the Ozone Thickness and Temperature above Iraq 
during Severe and Strong Geomagnetic Storms. 

 
 البحوث باللغة العربیة 

 حساب الكفاءة الكمیة لجزیئة االنثراسین .۱
 طیف انبعاث البایرین المطعم بالنفثالین .۲
دراسة تاثیر عدد البقع الشمسیة على التغیرات الیومیة التي تحدث للترددات الحرجة   .۳

foF2 لطبقة F2 من الغالف الجوي لالرض ضمن مناطق العرض الوسطى 

 
 

 
 

  
 
 
 
 



CV 
 
 
A. PERSONAL DATA 
 
1. Family name:  Al-Ubaidi       `` 
            First Name:  Najat Mohammed Rashid 
 
2. Sex :  Female      
 
3.         Date of Birth:          21/    11     /1958 

                   
4. Nationality:   Iraqi 
 
5. Position:   Assistant Professor/ Lucturer 
 
6. Organization:  University of Baghdad/ College of Science/ Dep. Astronomy&       

Space  
 
7. Principal functions/duties: Teaching, Msc. Students supervisors  
 
8. Official mailing address:   

Office address:   Baghdad University/ College of Science/ Astronomy & Space 

Department  

Home address:  Mahalla 314, Zukak 17, House no. (9)  

City:   Adhameya         State:  Baghdad        Country:   Iraq 
 
9. Phone:  +964-7901-425869  Mobile      

Phone:   +964-01-4226994  Home                  

Email:   najatmr10@yahoo.com 

 

B. ACADEMIC AND PROFESSIONAL BACKGROUND 

 
My name is Najat Mohammed Rashid Al-Ubaidi. Born on 1958 in Iraq 
and I am married, I have three children.  
I finished the B. Sc. of physics (solid state physics), University of 
Baghdad/ College of Science, Iraq on 1979. The M. Sc. in physics 
(molecular physics), University of Baghdad/ College of Science, Iraq on 
1983. The Ph. D in space physics (ionosphere), University of Baghdad/ 
College of Science, Iraq on 2003. 
Jobs Attended: 

1- Scientific Researcher in Space and Astronomy Research Center 
from 1984 to 1990. 



2- A lecturer at the Physics Department, College of Science/ 
University of Baghdad from 1991 to 1998. 

3- From 1998 till now a lecturer at the Astronomy and Space 
Department, College of Science/ University of Baghdad.   

Teaching Activities: 
1- Undergraduate Courses:- 

- General Physics 
Classical Mechanic 
Thermodynamic 
Optics 
- Atomic Physics 
- Quantum Mechanic 
- Spectroscopy and Photometry 
- Earth's Ionosphere 
- Earth's Magnetosphere 
-  

2- Postgraduate Courses:- 
- Space Physics 
- Current Astronomy 
- Solar Activities 
- Atmosphere 
- Advance Space Physics 
- Plasma Physics 
- Climate Change 
- Space Weather 
- Magnetosphere 
- Ionosphere 
-  

3- M. Sc. And PhD student supervisor 
 
Research Activities: 
I have done many research works. Some of these were published; others 
were accepted to be published. The main research lines was in physics 
(molecular physics), optics (optical design), astronomy, ionosphere 
modelling, electron density, Earthquake, Solar activities, ray tracing, 
magnetic field, Climate change above Iraq, Ozone depletion above Iraq, 
research in scientific incapacitation. 
 
Professional experience: 

1- Training for two months at (“ZIESS Company/ West Germany) 
Labs on 1985.   

2- Scientific research center/ Space & Astronomy research center. 
3- I am now researcher in scientific incapacitation. 
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