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Scientific Rank: Asst. Professor    

Academic Qualification  

Year Specialization Collage University Country Degree 

6661 Physics  education Baghdad  Iraq B. Sc. 

4002 Astronomy and space  Science  Baghdad  Iraq M.Sc. 

     Ph.D. 

 
Title of Thesis Master & Ph.D 

Determination  of  low satellite orbits using optical observation  Title of Thesis Master 

 Title of Thesis  Ph.D 

 
 

I                                         Publications 

                                              Research  Title            

6 The crescent moon visibility relevant to synodical half mouths  

4 Study the variation of Terrestrial planets orbital elements  

3 Dynamic evolution of the the solar system as the orated nebula 

2 Study the genesis of the moons of Jupitar and their physical properties 

5 Study the genesis of Saturn rings and their physical properties  
Books  Published 

I                                          Books Title 

6 Artifial satellites (history, types  , orbits, followed by roads)  

4 Solar thermal radiation and global warming 

3 Astronomical encyclopedia in solar system 



 
 

 السيرة الذاتية والعلمية

2 Astronomical encyclopedia for satellites of the solar system 

5 Dust rings and body’s gather rings in the solar system 

SKILLS 
6   ٍsport  

4 Art and Poet  

 فريد مصعب مهدي:األسم 
 6611:تأريخ الميالد 

 متزوج: الحالة األجتماعية 
 faridaldolaimy@yahoo.com:البريد األلكتروني 

 مساعد استاذ:اللقب العلمي 

 الشهادات األكاديمية 

 السنة التخصص الكلية الجامعة البلد المانح الشهادة

 بغداد العراق بكالوريوس

ابن /كليه التربيه 

 الهيثم
 6661 الفيزياء

 4002 الفلك والفضاء العلوم بغداد العراق ماجستير

      الدكتوراه

 
 عنوان أطروحة الماجستير والدكتوراه

 بصريتحديد مدارات االقمار الصناعيه واطئه االرتفاع بطريقه الرصد ال عنوان أطرروحة الماجستير

  عنوان أطروحة الدكتوراه

 
 اوين البحوث المنشورةنع

 عنوان البحث                                         التسلسل

 عالقه انصاف االشهر االقترانيه بروئيه االهله  6

 ديناميكية نشوء المنظومه الشمسية وفق  النظرية السديمية 4

 دراسة اصل تكوين اقمار المشتري وخواصها الفيزياوية 3



 

 دراسة اصل تكوين حلقات زحل وخواصها الفيزياوية 2

5  

 الكتب المنشورة
 الكتابعنوان                                           التسلسل

 (تاريخها ، انواعها ، مداراتها ، طرق تتبعها ) االقمار الصناعية  6

 الشمسية االشعاعية الحرارية واالحتباس الحراريالطاقة  4

 الموسوعه الفلكيه في النظام الشمسي 3

 الموسوعه الفلكيه القمار النظام الشمسي  2

 الحلقات الغبارية والتجمعات الجسيمية في النظام الشمسي  5

 األهتمامات 
 الرياضة 6

 االدب والشعر 4


