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 اٌضٍشٖ اٌزاذٍٗ 
 

 

 

 

  عثذ اٌشحّٓ حضٍٓ طاٌح اٌّحّذي:   ـُ ـــــــــاالصــ

 1161\2\1        : ذاسٌخ اٌٍّـالد 

 ِرزٚض         اٌحاٌح اٌزٚجٍح :

           7  ذد األٚالد  :ــعـــ

  

 ِضٍُ           :   اٌذٌـــــــــــأح

 .......فٍزٌاء     /  فٍه     ك  :اٌعاَ ٚاٌذلٍ االخرظاص:             ضــاٌرـخـظ

 ذذسٌضً :       ٗ ــــــاٌٛظٍف

 أصرار          اٌذسجح اٌعٍٍّح :

 وٍٍح اٌعٍَٛ جاِعح تغذاد:              عٕٛاْ اٌعًّ

          اٌعًّ   :        ٘اذف

 07723271570:         الِبرف الٌقبل

  Abdrahman2930@gmail.comىرشًٚٔ :اٌثشٌذ إالٌ

 .أٚالً : اٌّؤ٘الخ اٌعٍٍّح  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8913 العلوم جامعة بغداد

 81/82/8919 العلوم جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 8991\88\89 العلوم جامعة بغداد

    أخرى

 الى -الفزرح هي  الجِخ خالْظٍف د
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 شأٍاً : اٌرذسض اٌٛظٍفً . 

 

 اٌصاً : اٌرذسٌش اٌجاِعً .ش 

 الى -هي الفزرح   الجبهؼخ )الوؼِذ / الكلٍخ(  الجِخ د

  8991-8919  جامعة بغداد وقسم الرٌاضٌات قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 1

والفٌزٌاء و والفضاء  قسم الفلك -كلٌة العلوم 2

 علوم الحٌاة

 2006-8991  جامعة بغداد

 2001-2006 نبارجامعة األ  قسم الفٌزٌاء –كلٌة العلوم  3

 الى االن -2001 جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء –كلٌة العلوم  4

 

 ساتعاً : اٌّمشساخ اٌذساصٍح اٌرى لّد ترذسٌضٙا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 8999 -8919 قطن الفٍسٌبء      -الضبلضخ\الوٍكبًٍك اإلحظبئً + هٍكبًٍك كالضٍكً  + فلك   الفٍسٌبء 8

 8991 -8919   قطن الرٌبضٍبد –الفٍسٌبء الؼبهخ  الرٌبضٍبد 2

 هرحلخ أّلى .  -فٍسٌبء ػبهخ + رٌبضٍبد  ّالفضبء الفلك 3

 
8991-2000  

   2004-2000 ًظري ّػولً  -حبضجبد  ) ثرهجخ (  ػلْم الحٍبح 4  

 
  2004-2000 الضبًٍخ\الحبضجبد هخزجر هرحلخ أّلى. )ًظري ّػولً (.  -فلك ػبم ّالفضبء الفلك 5

هركس ثحْس الفضبء  -هجلص الجحش الؼلوً  م. فٍسٌبّي 1

 ّالفلك

1894- 1899 

 1881 -1899 قطن القٍسٌبء -كلٍخ الؼلْم -جبهؼخ ثغذاد  م. فٍسٌبّي 2

 هطبػذ هذرش -رذرٌطً 3

 هطبػذ 

 م 1881-1881 فطن الفٍسثبء –كلٍخ الؼلْم -جبهؼخ ثغذاد 

 م 2111-1881 ّالفضبء قطن الفلك -كلٍخ الؼلْم-جبهؼخ ثغذاد  هذرش – رذرٌطً 4

5 

 

 2113\6\2 – 2111\11\1 ّالفضبء فطن الفلك -كلٍخ الؼلْم-جبهؼخ ثغذاد  أضزبر هطبػذ - رذرٌطً

 إلى اَى -2113\6\2 ّالفضبء فطن الفلك -كلٍخ الؼلْم-جبهؼخ ثغذاد  أضزبر – رذرٌطً 6
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 8999-8991 الورحلخ األّلى \فٍسٌبء الرٌبضٍبد 6

 2084 إلى 2000 خصبلضهرحلخ \ ٍك احظبائًًهٍكب والفضاء الفلك 1

 جامعة االنبار 1

 

 

 قسم الكٌمٌاء

 2001-2006 قسم الكٌمٌاء-قسم الفٌزٌاء  + حاسبات وبرمجة ثانً  -هٍكبًٍك /صبًً

 الى االن -8999 هرحلخ راثؼخ –هشبرٌغ رخرط + هرحلخ صبًٍخ –هٍكبًٍك ضوبّي  ءوالفضا الفلك 9

 إلى اآلن -2088  الورحلخ الضبًٍخ -دٌٌبهٍكٍخ الوذاراد  والفضاء الفلك 80

هبجطزٍر  –هبجطزٍر+ هْاضٍغ هزخظظخ ثبلفلك   -فلك هزقذم  والفضاء فلك 88

 ّدكزْراٍ

2008- 2080 

 ّػولً 2111لحذ هرحلخ صبلضخ. ) ًظري  –ّرطجٍقبد فلكٍخ  رقٌٍبد - والفضاء فلك 82

 الفلكً المرحلة االولى الى االن

 

2008- 2086 

 إلى اآلن -2002 ّ هْضْع خبص دكزْراٍ ضوٌبر هبجطزٍر ّدكزْراٍ والفضاء فلك 83

 إلى اآلن -2002 ّالوبجطزٍر  كزْراٍهزخظظخ للذ اضٍغهْ فلك والفضاء 84

 2084 —2080 هبجطزٍر فلك –بًٍك هذاري هٍك فلك والفضاء 85

إلى  -2080+ 2002 للذكزْراٍ–فٍسٌبء الجالزهب الكًٍْخ فلك والفضاء 86

 2086+ 2080 للذكزْراٍ–دٌٌبهٍكٍخ الوٌظْهخ الشوطٍخ  فلك والفضاء 81 اآلن

 الى االن -2084 هبجطزٍر فلك–فٍسٌبء الٌجْم  فلك والفضاء 81

 الى االن-2081 دكزْراٍ  + هْاضٍغ خبطخ للذكزْراٍ -فضبءدٌٌبهٍكٍخ ال فلك وفضاء 89

 

 ٚاٌفضاء وٍٙا فً لضُ اٌفٍه :اٌرً أششف عٍٍٙا( اٌشصائً  ،االطاسٌح  )خاِضاً:  

  

 ت عنوان الرساله التخصص سنة اسم الطالب

صٕذس 

- ثذاٌعثاسع

 اجضرٍشِ

2000 Astronomy Gradient drift of magnetic field in pulsar star 

envelope 

 

1 

– دمحم عزخ

 اجضرٍشِ

2001 Astronomy Theoretical microbial model for wolf-ray stars 2 

-فؤاد ِحّٛد

 اجضرٍشِ

2001 Astronomy The Effect on the moon orbit and equation of 

crescent visibility 

3 

-أٔش صٍّاْ

 اجضرٍشِ

2002 Satellite Perturbation effects on the low satellites orbits 4 
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-ضحى ِٕظٛس

 اجضرٍشِ

2002 Astronomy Foundation the equation of probability for lunar 

crescent visibility 

5 

-عّاد اٌحٍاًٌ

 اجضرٍشِ

2003 Astronomy Secular and long period variations of Earth orbit . 6 

 -جعفش فاضً

 ِاجضرٍش

2002 Astronomy Study the information of some types of galaxies  7 

 – حضٓ عًٍ

 اجضرٍشِ

2003 Astronomy Modeling of comets orbit and study the activity of 

nucleus on orbit 

8 

– فشٌذ ِظعة

 اجضرٍشِ

2003 Satellite Compute the orbit of  low satellite by the optical 

observation. 

9 

ٌٍّاء دمحم 

 -صٍّضُ

 اجضرٍشِ

2003 Satellite The Perturbations effects on the orbital elements for 

low satellites orbits  

10 

-دمحم عزخ

 اجضرٍشِ

2004 Astronomy Study the inter staler mater for the star M. 11 

 – أحّذ لادس 

 دورٛساٖ

2005 Satellite New approach for orbit determination and Earth 

satellite tracking in the presence of perturbations . 

12 

-حٍذس سضا عًٍ

 اجضرٍشِ

2010 Astronomy Compute the effect of the perturbation on the Moon 

orbital elements. 

13 

 –.ٚصاَ طاٌة 

 دورٛساٖ

2011 Satellite Optimized the satellites orbit with the effect of all 

perturbations. 

14 

غأُ  ٕ٘ذ عًٛٔ

 اجضرٍشِ–

2012 Satellite 

 

The effect of the other bodies attraction and solar 

radiation pressure on the high orbit satellite. 

15 

– عّش ٔزٌٗ

 اجضرٍشِ

2013 satellite 
   

 Prediction of perturbed low satellite orbits 

 

16 

 -فؤاد ِحّٛد  

 دورٛساٖ

2015 astronomy     Study the atmospheric and geographic effect on 

crescent visibility criteria    

17 

 astronomy 2015 طٍف عادي
Study and calculate the Moon orbit by Solving its  

Equation with Important Effects 

 

18 

 astronomy 2017  َ-عطاسد ٌعشب
The Earth, Moon and Jupiter conjunction through 

100 years 
19 

 - عًٍ ٌٛصفدمحم

 دورٛساٖ

2017 satellites 
Calculation the transfer orbits for the Earth satellite 

20 
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اتشاٍُ٘  خًٍٍ حٌآ

 ِاجضرٍش-

 

2018 astronomy 
Venues orbital properties calculation and the 

conjunction with the moon  
21 

 ِظعة فشٌذ

 أٔثاس-دورٛساٖ

2019 satellite 
Compute the Satellite Orbital Elements Variation 

with some Perturbations and Evaluation the 

Methods of Transfer between Orbits 

22 

سشا ٘اشُ طاٌثح 

 دورٛساٖ

 satellite ْاال
Improvement the Accuracy State Vectors with Time 

for Perturbed Satellite Orbit Using Methods of 

Numerical Solutions  

23 

 عّش عاِش فاضً
 satellite االْ

New technique of Orbital maneuvers  including 

inclination plane change 
24 
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 السنة المشارك المجلة اضن الجحش خ

المجلة العراقٌة للعلوم  دّراد لحضَ ّالدح الِالل ّشرّط جذٌذح لرؤٌزَ ػٌذ غرّة الشوص 1

 35م 2جامعة بغداد ع\

 4991 د حميد النعيمي

2 Laser action in hydrogen and hydrogen like-ion plasma 

program 
المجلة العراقٌة للعلوم 

 جامعة بغداد\

 4991 مودد رائد مح

3 Laserproduction from population inversion in helium  

plasma in W-R stars 
المجلة العراقٌة للعلوم 

 36م  8جامعة بغداد ع\

 4991 د رائد محمود

المجلة العراقٌة للعلوم  الحبالد الخبطخ لرؤٌخ الِالل الْلٍذ 4

 31م  4جامعة بغداد ع\

 4991 د حميد النعيمي

المجلة العراقٌة للعلوم  دّراد لحظخ ّالدح الِالل 5

 39م  8جامعة بغداد ع\

 4991 منفرد

6 Maximum Entropy method as smoothing technique.  المجلة العراقٌة للعلوم

 48م 4جامعة بغداد ع\

 0222 د أياد عبدالعزيز

ة للعلوم المجلة العراقٌ م.8999آب  88كسوف الشمس الكلً فً العراق لٌوم  7

 48 م 2ع جامعة بغداد\

 0222 د.سلوان كمال

المجلة العراقٌة للعلوم  cldlخظ الزأرٌخ القوري الحرط  8

 48م  8ع جامعة بغداد\

 0222 منفرد

المجلة العراقٌة للعلوم  رأصٍراد خطْط الؼرع الجغرافٍخ ػلى رؤٌخ األُلخ 9

   42م  8جامعة بغداد ع\

       هاء                        

 تتـ 

 0224 فؤاد محمود

11 The relation between the factors of probability for crescent 

moon visibility 
 \المجلة العراقٌة للعلوم 

 42bم  8بغداد ع 

 0224 د أياد عبدالعزيز

المجلة العراقٌة للعلوم  الٌوم القمري والعوامل المؤثرة علٌه 11

 43م 8ع جامعة بغداد\

 0220 راس حميدأو

المجلة العراقٌة للعلوم  ل حزوبلٍخ رؤٌخ الِالجذٌذح الهؼبدلخ  12

 43م  8ع  جامعة بغداد\

 0220 ضحى منصور

13 Gradient of magnetic field in pulsar star  المجلة العراقٌة للعلوم

 46 م 8ع جامعة بغداد\

سندس 

 عبدالعباس

0221 

14 Atmospheric Drag perturbation effect on the low satellite 

orbit  
مجلة جامعة األنبار للعلوم 

 4م  3 ع الصرفة

 0242 منفرد

رحذٌذ إحذاصٍبد الوْقغ ّالطرػخ للقور الظٌبػً فً هذاري القطغ الٌبقض  15

 .ّالسائذ
مجلة جامعة النهرٌن 

    84م  4ع      للعلوم

 0244 أنس سلمان

مجلة جامعة األنبار للعلوم  ٍخ  ثرؤٌخ األُلخػالقخ أًظبف األشِر االقزراً 16

   4م    3 ع   الصرفة

 0242 فريد مصعب

17 Shadow of total solar eclipse on the earth and Hegree date   جبهؼخ –هجلخ الفٍسثبء للؼلْم

 ع   م   -ثغذاد

 0243 منفرد

18 Satellite low orbits  variation due to Atmospheric drag , 

solar radiation pressure and lunar attraction. 

مجلة جامعة األنبار للعلوم 

 الصرفة  م    ع   

 2083 منفرد

19 The eccentricity and inclination of the Moon orbit. -   مجلة العلوم  الجامعة

    24م   4ع  المستنصرٌة

 2083 منفرد

21 The effect of  solar radiation pressure and lunar attraction 

on the  medium orbit Satellite. 
المجلة -مقبول للنشر 

جامعة \العراقٌة للعلوم 

 بغداد

 2083 هند عوني غانم

21 The Solar and Lunar perturbation HEO satellite = 2084 نزيه مع عمر 

22 The Effect of Solar and Lunar Attraction and SRP on 
the HEO of Satellite/ Abdulrahman H.S.* , Ismail 

Musa Murad 

مع د اسماعيل  =

 موسى

2084 

23 The Moon orbital elements with solar attraction and 

with all perturbations 

 2084 عادل مع طيف =
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 اٌرً شاسن فٍٙا.اٌعٍٍّح ٚإٌذٚاخ اٌّؤذّشاخ صادصاً: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 إلقاء بحثين فندق بابل\جاِعح تغذاد 4991  اٌّؤذّش اٌفٍىً األٚي 1

 ء محاضرة واجراء رصدالقا جامعة الموصل 4999 اٌّؤذّش اٌفٍىً ٚسطذ وضٛف اٌشّش اٌراَ 2

   2001 اٌّؤذّش اٌعًٍّ وٍٍح اٌعٍَٛ 3
 

 إلقاء بحث جاِعح االٔثاس

 إلقاء بحث ذٛٔش َ 2004 اٌّؤذّش اٌفٍىً ٌألذحاد اٌعًٍّ اٌعشتً 4

 إلقاء بحث األردن 0229 اٌّؤذّش اٌفٍىً االصالًِ 6

 إلقاء بحث جاِعح تغذاد 0221 (  60ِؤذّش وٍٍح اٌعٍَٛ ) 7

 إلقاء محاضرات اٌعشاق االن -4911 اخ عذٌذجإٌذٚ 1

 متدرب اٌّأٍا اٌغشتٍح  4911 دٚسج االجٙزج اٌفٍىٍح 9

 القاء بحث جاِعح تغذاد  0241 اٌّؤذّش اٌصأً ألحٍاء اٌرشاز اٌعًٍّ  42

24 The orbital elements variation of the Moon through 

2000-2100 

 2085 مع فؤاد وجراد الفٌزٌاء

25 Study the Variation of Synodic Month for the Moon 

through 2000 -2100 / 

 2086 محمود مع فؤاد العراقٌة للعلوم

26 The moon, sun and Jupiter coordinates and distances 

variation through 100 years  

 مع عطارد =

 يعرب

2081 

27 Evaluation of orbital maneuvers for transition from low 

Earth orbit to geostationary earth orbit 
 2081 يوسف دمحم علي العراقٌة للعلوم

28 Calculation the venus orbital properties and varation of its 

position. 
 أية خليل العراقٌة للعلوم

 ابراهيم

2081 

29 The low  satellites orbital elements with perturbations 

before and after the orbit transition  

Lahour escopas 2081 يوسف دمحم علي 

30 Evaluation Optimize Initial Conditions for Orbital Elements 

of Satellite. 

Science International-

Research get 

 2081 يوسف دمحم علي

31 Variation of the Moon Earth and Sun distances and the 

effects on the Satellite orbits. 
  فريد مصعب المجلة العراقٌة للعلوم

32 Calculation the Orbital Elements Variation with Different 

Perturbations for LEO Retrograde Orbit. 
جامعة –المؤتمر الدولً 

 /االنبار

فريد مصعب+ 

 رادمجيد ج

2089 
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ٚسشح عًّ جاِعح اٌضٍٍّأٍح ٚاٌّشوز  42

 اٌضرشاذٍجً اٌىشدصرأً

عن المرصد  القاء محاضرة جاِعح اٌضٍٍّأٍح 0241

 الفلكي
اٌّؤذّش اٌذًٌٚ اٌصاٌس الذظاالخ  44

 ٚذىٌٕٛٛجٍا اٌّعٍِٛاخ 

 القاء بحث جاِعح األٔثاس  0249

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 م 8914الحبانٌة  -رصد مذنب هالً ومعرض م2088لعام  التام  رصد ظاهرة الكسوف

 م8999دٌر متً  –رصد الكسوف التام  م2088القمر رصد ظاهرة خسوف 

 م  2003 -8991رصد الكواكب 

 

 

 جمٌع السنوات –رصد هالل رمضان وشوال 

 م2002جرد وتقٌٌم أجهزة المرصد الفلكً العراقً 

 

 الهالل لألشهر الهجرٌة ولجمٌع السنوات رصد 

أزمر فً  رصد وفحص لموقع المرصد على جبل م2081رصد ظاهرة خسوف القمر 

 2081السلٌمانٌة 
  م2086رصد ظاهرة خسوف القمر 

  . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا
.  

 2111 - 1888هي  لقطن الفلك  هقرر الذراضبد األّلٍخ  -1

 2114 - 1889هي  لقطن الفلك   ٍخهزحبًألاللجٌخ  اػضْ  -2

  2115-2116هي   رئٍص لجٌخ هزبثؼخ األحذاس الفلكٍخ -3

  2111- 2112هي  لجٌخ االهزحبى الزٌبفطً للذراضبد الؼلٍب- 4

 2119 – 1888هي  ػضْ اللجٌخ الؼلوٍخ ّػضْ هجلص القطن -4

  2113  - 1881ػضْ اللجٌخ الذائوخ للزأرٌخ الِجري .هي ػبم  -5

 2111-2115ػٍخ لرؤٌخ األُلخ ػضْ اللجخ الشر -6

   2115-2114رئٍص اللجٌخ االهزحبًٍخ للؼبم   -1

 الى االى -2111ػضْ ٍُئخ رحرٌر الوجلخ الؼراقٍخ للؼلْم  -9

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 العلمً ٌر التعلٌم العالً والبحثوز مرة 2 كتاب شكر 8

 

 

 

 ال العلمً 

 

 

  رئٌس جامعة بغداد مرات 4 كتاب شكر 2

  عمٌد كلٌة العلوم عدٌدة كتاب شكر 3

التدرٌب على أجهزة شهادة  4

 المرصد الفلكً

  ( Ziss)شركة زاٌس 

 األلمانٌة
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 2086 منفرد رحذ االًجبز هغ رجبرة ػولٍخ الوٍكبًٍك الطوبّي 
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    الؼرثٍخ      

 االًجلٍسٌخ             
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