
 

 

 

 

 

 

 

 اىضيزٓ اىذاحئ
 

 

 

 

 ياصز عزاىذيِ رشيذ ً.د.:     ـٌ ـــــــــاالصــ

  32/1/1211    : حاريخ اىَيـالد 

   ٍخزٗج     اىحاىت اىزٗجيت :

  2       :  االطفاهذد ــعـــ

 ٍضيٌ   :   اىذيـــــــــــاّت

 اىفيل :       صــاىخـخـص

 اىَجزاث اىخخصص اىذقيق: 

  حذريضي :      تــــــاى٘ظيف

 ٍذرس      اىذرجت اىعيَيت :

 دمخ٘راة في عيٌ اىفيل      اىشٖادة :

   ٗاىفضاء قضٌ اىفيل –مييت اىعيً٘  –جاٍعت بغذاد :        عْ٘اُ اىعَو

 70076332760  :     اىٖاحف اىْقاه

 yasir.ezz@scbaghdad.edu.iq نخزّٗي :اىبزيذ إالى

 .أٗالً : اىَؤٕالث اىعيَيت  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة علميةالدرجة ال

 2002-2001 كلية العلوم/ قسم الفلك والفضاء جامعة بغداد بكالوريوس

 2006 كلية العلوم/ قسم الفلك والفضاء جامعة بغداد ماجستير

 دكتوراه
University of 

Cologne (Germany) 

Mathematic and natural 
science  

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاّياً : اىخذرج اى٘ظيفي . 

 

 ثاىثاً : اىخذريش اىجاٍعي . 

 الً -هي الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

جاهعة بغداد / كلية العلىم/ قسن الفلك  1

 والفضاء
 6000-6002 جاهعة بغداد

جاهعة بغداد / كلية العلىم/ قسن الفلك  2

 والفضاء
 لحد االن -1026 جاهعة بغداد

 

 رابعاً : اىَقزراث اىذراصيت اىخى قَج بخذريضٖا. 

 I taught the following “theoretical and  laboratories” topic in the University of Baghdad / 

college of science / Astronomy Department : 

In year (2006-2010):  1- technical and application for Astronomy Lab. 

                                     2- Computer's Lab. 

                                     3- Electric physics’ Lab. 

                                     4- Mechanical Lab. 

                                     5- Computer programing Lab. 

In year (2016- Now): 1- Galaxies (Theoretical). 

                                    2- Galactic Dynamic (Theoretical). 

                                    3- Computer's Lab. 

                                    4- Computer programing Lab. 

 الً -هي  الفترة الجهة الىظيفة ت

جاهعة بغداد / كلية العلىم/ قسن الفلك  تدريسي 0
 والفضاء

 الً حد االى -6002



 

 

 

 

 

 

 

  ً  اىخي شارك فيٖا.اىعيَيت ٗاىْذٗاث اىَؤحَزاث : خاٍضا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ورشة عمل )جهاز االختراق  1
 االرضي وتطبيقاتها( 

 حضور /جامعة بغداد/كلية العلوم 1026

ة )البيئه وتلوث المادة ندوه علمي 2
 الغذائية(

 حضور /جامعة بغداد/كلية العلوم 1026

اسهامات الحضارة ندوه علمية ) 3
 (العربية في الفلك

 بحث /جامعة بغداد/كلية العلوم 1026

كلية العلوم/ قسم جامعة بغداد/ 1026-1006 لقسم الفلكموسم ثقافي  4
 الفلك والفضاء

 )اللقاء محاضرات( مشاركة

 محاضرة بريطانيا 1022 ورشة عمل )تشكيل النجوم( 5

 مشاركة العراق 1022 ندوة لعلمية )لثقافة الجودة الشاملة( 6

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دسا  سا 

 القطرخارج  القطرداخل 

 في جامعة كولن االلمانية اتالقاء محاضر اللقاء محاضره في معهد التطوير المستمر/ علم النفس

 االلمانية بلي فيلدفي جامعة  اتالقاء محاضر اركة في دورة التاهيل التربوي )مركز التطوير المستمر(المش

 االلمانية كيلفي جامعة  اتالقاء محاضر )مركز التطوير المستمر( المشاركة في دورة للغه العربية

المشاركة في دورة علمية لرصد الفلكي في)اسياكو/  
 ايطاليا(

دورة علمية لرصد الفلكي الرادوي في المشاركة في  
 )غرناطة/اسبانيا(

المشاركة في دورة لتعلم اللغة االلماني )دورتموند  
 /المانيا(

المشاركة في ورشة عمل من اجل تطوير االداء في  
 اللقاء محاضرات في مؤتمرات علمية )كولن /المانيا(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :عاابس 

  عضو( في مؤسسةSFB) .االلمانية لعلوم الفلك والفضاء    

    ( عضو في مؤسسةBSGC )لخريجي جامعة كولن وبون االلمانية.  االلمانية    

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا   

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 21/5/1020 د كلية العلوم/ جامعة بغدادعمي كتاب شكر وتقدير 2

 21/22/1001 عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 1

 11/2/1001 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 3

 3/6/1001 عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 2

 23/2/1022 عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 16/5/1026 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 6

 1022-1006من  رئاسة قسم الفلك والفضاء كتب شكر وتقدير عديدة 7

 

 :البحوث المنشورة : تاسعا   

  

1. Ph.D thesis: The relation between variable active galactic nuclei, their immediate 

environments, and the conditions for star formation, University of Cologne, 2015 

 

2. First-author: Line and Continuum Variability in Active Galaxies, Monthly Notices of 

the Royal Astronomical Society, 2015 

 

3. First-author: High-resolution observations of SDSS J080800.99+483807.7 in the 

optical and radio domains. A possible example of jet-triggered star formation, 

Astronomy and  Astrophysics, July 2013  

 

4. Co-author: The Galactic Center as a paradigm for low-luminosity nuclei? What can be 

learned from SgrA* for the central engine and conditions of star formation in nuclei of 

Seyfert galaxies and low luminosity nearby QSOs; The K-band identification of the 

DSO/G2 source from VLT and Keck data , 2012  

 

5. Co-author: Are Narrow Line Seyfert 1 galaxies a special class of Active Galactic 

Nuclei?, 2013 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=5GyUZLEAAAAJ&citation_for_view=5GyUZLEAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=5GyUZLEAAAAJ&citation_for_view=5GyUZLEAAAAJ:IjCSPb-OGe4C


 

 

 

 

 

 

 

 

6. Co-author: The infrared K-band identification of the DSO/G2 source from VLT and 

Keck data, 2013 

 

7. Co-author: A Deeply Buried Narrow-line Seyfert 1 Nucleus Uncovered in 

Scattered Light, 2019 

 

8. Co-author: Spectral Multi-Wavelength Properties of a RBSC-NVSS 

Observation for a Sample of Active Galaxies, 2019 

 

9. First-author: Studying the Flux Density of Bright Active Galaxies at 

Different Spectral Bands, 2018 
 

 : المناصب االدارية:ا  شراع 

 في قسم الفلك / كلية العلوم/ جامعة بغداد  مقرر الدراسات المسائيه. 

 ات .ــ:اللغ  

 ة.العربياإلًكليز 

 .االًكليزية 

  الوستىي الوتىسط(. االلواًي( 


