
 

 

 

 

 

 

 

 تالذاتي ةالسيزهلخص 
 

   عذي عطيىي جلىد حسي:     ـن ـــــــــاالســ

    2891-1-12   : تاريخ الويـالد 

 فلل :       صــالتـخـص

  تذريسي:       ه ــــــالىظيف

        هذرس   : اللقب العلوي

        قسن الفلل والفضاء –مليت العلىم  –جاهعت بغذاد :    عٌىاى العول

 udayjallod @scbaghdad.edu.iq:  نتزوًيإالل البزيذ

 

 .أوالً : الوؤهالث العلويت  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 6006 قسم الفلك والفضاء -العلوم بغداد بكالوريوس

 6006 قسم الفلك والفضاء -العلوم بغداد ماجستير

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التذريس الجاهعي .ثاًياً :  

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  جهةال ت

 لحذ االىو – 1002 قسن الفلل والفضاء – بغذاد العلىم 1

2    

3    

4    

 

 :التي أشزف عليها( الزسائل  ،االطاريح  )اً : ثالث 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

 

 التي شارك فيها.العلويت والٌذواث الوؤتوزاث اً: رابع 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث العلوم كلية -جاهعة بغداد 2212 مؤتمر العلمي الوطني العراقي 1

 بحث قسن الفيزياء –جاهعة بابل  2212 المؤتمر الوطني للفيزياء 2

 و البيئة ,لتجدد الطاقةتقنيات و مواد  3
 ستمراريةاال

 بحث اثينا 2212

4     

5     

6     

7     



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية خامس 

 خارج الكلية داخل الكلية

  المختبر االفتراضي

  

  

  

 

 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ا  سادس 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

0 Simulation of Imaging of Extrasolar 

nearby Star 

 

 planet near  

 2212 المجلة العراقية للعلوم

2 Imaging of Extrasolar Planets with 
Circular Apodized Aperture in the 

Presence of Kolmogorov turbulence  

 المؤتمر الوطني للفيزياء

 جامعة بابل

2212 

3 Computer simulations of Direct 

Imaging of Extrasolar Planets 
 2213 المجلة العراقية للعلوم

4 Numerical Simulations of Imaging 

Extrasolar Planets using Circular and 
Square Apodize Apertures 

 

 2213 مجلة بغداد للعلوم

5 Simulation of Fraunhofer Diffraction 

for Plane Waves using Different  

Apertures 

 

 2215 المجلة العراقية للعلوم

6 Computer Simulations of Imaging a 

Dirac Delta Function by a Ground – 

Based Optical Telescope 

 2215 هجلة كلية التربية



 

 

 

 

 

 

 

7 Solar Measurements for 21 cm 

Wavelength Using 3 m Radio 
Telescope 

PIERL  Journal 2212 

8 Characteristics Measurement of 

Baghdad University Radio Telescope 

for Hydrogen Emission Line  

Acceptance for 

published 

2212 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ا  سابع 

 وحدة اعالم قسم الفلك والفضاء     

  اللجنة االمتحانية 

   للشؤون العلمية في شعبة التخطيطعضو ارتباط 

     

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ثامنا   

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 

 ات .ــ:اللغ تاسعا   

 العربية  

 االنكليزية         

  

 


