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 عبد هللا كامل أحمد األسم 1

 

 عراقي الجنسية 2

 مسلم الديانة 3

الحالة  4
 األجتماعية

 2 عدد األطفال متزوج

 1977 –بغداد   -العراق  التولد 5

 abdullahahmed1977@gmail.com البريد األلكتروني 6

abdullah.ahmed@sc.uobaghdad.edu.iq 

رقم الهاتف  7
 الجوال

009647734933811- 009647805074310 

 معلومات جواز السفر   8

 A11385443 رقم الجواز 

 2016 -08- 15 تاريخ األصدار 

 2024 -08 -13 النفاذتاريخ  

 والدورات الشهادات   9

 1996-  2000  جامعة بغداد –كلية العلوم  -قسم الفيزياء -بكالوريوس علوم فيزياء 

 2002 - 2005  جامعة بغداد –كلية العلوم  –والفضاء قسم الفلك –فلك الم وعل في ماجستير 
القوي و الضعيف لبعض منظومات  ) دراسة تحليلية للتعدس الجذبيعنوان رسالة الماجستير

 التعدس الجذبي(
 2014-2010 

 

 

 

1201  

2012 

كلية  -قسم علوم الفلك والفضاء واألرصاد الجوية –في فيزياء الفلكدكتوراه 

 جامعة القاهرة –العلوم 
دراسات فوتومترية مفصلة لبعض المجرات اللولبية بإستخدام عنوان رسالة الدكتوراه )

 (BVRIكاميرا في النطاقات  CCDالـ

 جامعة القاهرة-مركز اللغات األجنبية والترجمة اإلحترافية من شهادة توفل

 جامعة القاهرة -كلية العلوم -دورة في نادي الحاسبة

 جامعة بغداد   -كلية التربية للبنات -شهادة كفاءة بالحاسبة االلكترونية 2005 

 جامعة بغداد   -كلية التربية للبنات --شهادة كفاءة باللغة االنكليزية  1998 

 دورة في االدارة في معهد الشرق االوسط للتنمية البشرية 1999 

 دورة في صناعة القيادة في معهد الشرق االوسط للتنمية البشرية 2000 

 ( للتدريسيين/مركز التطوير والتعليم المستمر 101دورة التأهيل التربوي) 2008 

 حاصل فيها على كتاب شكر من رئاسة جامعة بغداد

 ( للتدريسيين/ مركز التطوير والتعليم المستمر75دورة اللغة العربية) 2008 

/جامعة دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب/مركز الحاسبة األلكترونية 2008 

 بغداد

 ( في كلية العلوم/وحدة اللغاتBدورة في اللغة االنكليزية)المستوى  2008 

 دورة صيانة الحاسوب الخامسة/ معهد المرتقى لتعليم الحرف 2008 

 دورة الفوتوشوب األولى/ معهد المرتقى لتعليم الحرف 2009 

 الحرفدورة صيانة الموبايل السادسة/معهد المرتقى لتعليم  2009 

 2009 
 

2019 

2009-2021 

الدورة التأهيلية لطلبة الدراسات العليا في الحاسوب األلكتروني/مركز الحاسبة 

 األلكترونية/جامعة بغداد

 ( في تركيا / األكاديمية  البريطانية العالميةTOTدورة إعداد المدربين )

مجال وفي  التخصص مؤتمرات ودورات وورش عديدة داخل وخارج العراق في

التنمية البشرية واإلدارة بعض المجاالت األخرى ومنها )و التعليم المستمر
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 .( ومجاالت متعددة أخرىوإدارة الموارد البشرية

 في التدريس الجامعي سنوات الخبرة 10
 جامعة بغداد -كلية العلوم –والفضاء في قسم الفلك معاون فيزياوي 2005 -2002 

 جامعة بغداد -كلية العلوم –والفضاء قسم الفلك مدرس مساعد في  2009 -2005

 جامعة بغداد -كلية العلوم – -والفضاء مدرس في قسم الفلك 2017 -2009

 جامعة بغداد -كلية العلوم – -والفضاء في قسم الفلك أستاذ مساعد لغاية اآلن-2017

 

 البحوث بلد النشر 12

 
 2007 العراق

1- Applications of Strong lensing for some Gravitational lenses 

 
 2008 العراق

2- Determination the age of Galaxies using strong gravitational 

lensing 

 
 2009 العراق

3- Limits between the Cosmological Parameters from Strong 

Lensing Observations for Generalized Isothermal Models 

 
 2013 الهند

4- Detailed Surface Photometry of the Spiral Galaxies NGC 7339, 

NGC 7537, and NGC 7541 

 العراق
 

2014 

5- Studying the contribution of components and type of spiral 

galaxy NGC 6946 using digital image processing. 

 Multi-wavelength studies of NGC 4425 Galaxy -6 2016 العراق

 2017 باكستان

7-Photometric Viewpoint to the Structure of Spiral Galaxy NGC 

3351 with griz-Filters 

 
 2018 العراق

8-Surface Photometry of Spiral Galaxy NGC 5005 and Elliptical 

Galaxy NGC 4278 

 
 2018 العراق

9- Photometric investigations of NGC 2577 and NGC 4310 

Lenticular Galaxies 

 
 2019 الهند

10- Surface Photometry and Morphology Properties of Spiral 

Galaxies: NGC4725, NGC4639 as Case Study 

 

 2019 العراق

11- Effect of Active Galactic Nuclei (AGN) on the Photometric 

and Morphologic Properties of NGC 4414 and NGC 4369 

Spiral Galaxies 

 Surface Photometry of NGC 3 Lenticular Galaxy-12 2019 العراق 

 اللغات التي أجيدها ودرجة االجادة 13

 جيد جدا اللغة االنكليزية 

 متوسط اللغة اإلسبانية 
 

 

 خبرات أخرى
 ./ جامعة بغداد سنوات في كلية العلوم سبع كررم ت ألتدريس مادة الحاسبا .1

 .البوربوينتو األكسل ،الوورد بعض برامج األوفس وهي إجادة .2

 صيانة الحاسبات كسوفت وير. .3

 وبعض البرامج الخاصة بمعالجة الصور الرقمية الفضائية. .linux نظام التشغيليالالعمل على  .4
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والعليا واإلشراف على بعض مشاريع التخرج تدريس مواد مختلفة أخرى في الدراسات األولية  .5

طلبة الدراسات ل رسائل الماجستير والسمينارات لطلبة الدراسات األولية وكذلك اإلشراف على بعض

 . في مجال التخصص العليا


