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 .المؤھالت العلمیة : أوالً  
  التاریخ  ةـــالكلی  الجامعة  الدرجة العلمیة

  بكالوریوس
  2003  الھندسة  بغداد  

  2007  الھندسة  بغداد  الماجستیر

  الدكتوراه
  2016  الھندسة  بغداد  

  ً   .التدرج الوظیفي : ثانیا

  ً  .التدریس الجامعي : ثالثا

  الى -من الفترة    الجامعة  )الكلیة/ ھد المع(الجھة    ت

  لحد االن -2007  بغداد  قسم الیكانیك/  كلیة الھندسة/ جامعة بغداد   1

    

  

  الى -الفترة من   الجھة  الوظیفة  ت

  2011  -2007  كانیكیةقسم الھندسة المی  مدرس مساعد  1

  2016 -2011  قسم المیكانیك/ كلیة الھندسة / جامعة بغداد   )ماجستیر(مدرس / تدریسیة   2

  لحد االن -2016  قسم المیكانیك/ كلیة الھندسة / جامعة بغداد   )دكتوراه(مدرس / تدریسیة   3
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  ً  .المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: رابعا

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

 tutorial heat+   2/برمجة مختبر+    2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  1
transfer   + مختبر )+ مرحلة ثانیة(مختبر حرارة

  مشاریع صف رابع+  )مرحلة ثالثة(انتقال حرارة 

2007 -2009  

 tutorial heat +   2/مختبر برمجة+     2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  2
transfer   + مرحلة ثالثة(مختبر انتقال حرارة(  +

  مشاریع صف رابع

2009 -2011  

 tutorial heat +   2/مختبر برمجة+     2/برمجة  لھندسة المیكانیكیةقسم ا  3
transfer + مشاریع صف رابع  

  

2011 -2012  

  2016- 2012  مشاریع صف رابع+   2/مختبر برمجة   +  2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  4

مختبر محطات  +  2/مختبر برمجة  +   2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  5
  مشاریع صف رابع+ طاقةال

2017-2018  

مختبر محطات  +  2/مختبر برمجة  +   2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  6
  مشاریع صف رابع+  2/موائعمختبر + الطاقة

2017-2018  

مبادئ دینامیك  +  2/مختبر برمجة  +   2/برمجة  قسم الھندسة المیكانیكیة  7
  مشاریع صف رابع+  الغازات

2018-2019  

 

  .التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : خامساً  

  نوع المشاركة   ھامكان أنعقاد  ةــالسن  عنوانال  ت

  المؤتمر العلمي لطلبة قسم 1
 الھندسة المیكانیكیة

/ كلیة الھندسة /جامعة بغداد   2011-2018
 قسم الھندسة المیكانیكیة

  حضور فقط

ي الھندسي السابع المؤتمر العلم 2
 والدولي األول

  حضور فقط كلیة الھندسة/ جامعة بغداد   2017

3  

10th International 
Conference on Advances in 
Science, Engineering and 
Technology (ICASET-18) 

June 20-21, 2018 Paris 
(France)  

2018  Paris  نشر بحث  

قق كیفیة انجاز قائمة التح: ندوة علمیة 4
شعبة ضمان / كلیة الھندسة   2018 الخاصة بالمختبرات العلمیة

  حضور فقط الجودة واألداء الجامعي
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 . االخرى األنشطة العلمیة : ا دسسا 
  خارج الكلیة  داخل الكلیة

  :لحد االن  -2007خالل فترة التدریس من 
  عضو/ لجنة مختبر الحرارة 
  عضو/ لجنة مختبر الموائع 

  عضو/ مختبر الحاسبات لجنة 
  مقرر/ لجنة الوثائق الدراسات العلیا 
  مقرر/ لجنة وثائق الدراسات االولیة 

  عضو/ لجنة دلیل الكلیة 
  عضو/ لجنة االعالم 

  عضو/ لجنة التعلیم المجاني 
  عضو/ لجنة امتحانیة

  عضو/ لجنة بیانات الطالب االلكترونیة 
  عضو/المیكانیكیة تمر الطالبي لطالب قسم الھندسة ؤلجنة الم

  عضو/ لجنة التدریب الصیفي 
  عضو/ لجنة الجودة 

  عضو/ لجنة التصنیف الوطني 
  عضو/ لجنة التدریب الصیفي 

  عضو/ لجنة تدقیق وانھاء السجالت االمتحانیة 
  عضو/ لجنة اطفاء السلفة 

  عضو/ لجنة االستالل
  

  

  

  

    )الھندسة  مجلة(  بحث داخل الكلیة) 11( عدد تقییم البحوث العلمیة

  :المشاركة في المؤتمرات كعضو في لجنة تحضیریة 
دس السا قسم الھندسة المیكانیكیة تمرؤم على المشرفة اللجنة -1

2016-2017  
بع السا قسم الھندسة المیكانیكیة تمرؤم  على المشرفة اللجنة -2

2017-2018  

  

    )2عدد ( المشاركة في لجنة مناقشة طلبة دراسات علیا ماجستیر 

  المشاركة في النشاطات الالصفیة للطلبة
  الغازیة الرشید الدورة كھرباء محطة -1-  سفرة
  الحراریة الرشید الدورة كھرباء محطة -2-  سفرة
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 .المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر التعلیم : اسابع 
 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Numerical study of the mixed convection flow over a 
square cylinder 

 

Iraqi Journal of Chemical and 
Petroleum Engineering  

 

2010 

2 Laminar Natural Convection in nonrectangular 
Enclosure with and without Fins  

 

Journal of Engineering 2012 

3 Parametric study of suction or blowing effects on 
turbulent flow over a flat plate  

 
Journal of Engineering 2010 

4 Numerical Analysis of Laminar Natural Convection in 
Square Enclosure with and without Partitions and Study 
Effect of Partition on the Flow Pattern and Heat Transfer 

Iraqi Journal of Chemical and 
Petroleum Engineering  

 
2012  

5  
Heat Transfer Enhancement in vertical Mounted Tube 
Subjected to Uniform Heat Flux by using Electrolysis 

Bubble  
 

International Journal of Computer 
Applications 

2016 

6  Effect of Air Bubbles on Heat Transfer Coefficient in 
Turbulent Convection Flow 

 

Journal of Engineering 2016  

7  Study Effect of Bubble Size on Drag Reduction 

10th International Conference on 
Advances in Science, Engineering 

and Technology (ICASET-18) 
June 20-21, 2018 Paris 

2018  

 

 .و شھادات التقدیر الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 
  

  السنة  الجھة المانحة  الجائزة أو شھادة التقدیر كتاب الشكر أو  ت

 2008  رئیس جامعة بغداد  كتاب شكر  1

  2010  عمید كلیة الھندسة  كتاب شكر  2

 2013  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر  3

 2013  بغدادرئیس جامعة   كتاب شكر  4

  2014  رئیس جامعة بغداد  كتاب شكر  5

  2015  رئیس جامعة تكریت  كتاب شكر  6

  2016 الوزراءرئیس   كتاب شكر  7

  2017  عمیدة كلیة الھندسة  كتاب شكر   8

  2017  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر   9
  

  2018  عمیدة كلیة الھندسة  كتاب شكر  10

  2019  كلیة الھندسةعمیدة   كتاب شكر  11

  2019  عمیدة كلیة الھندسة  كتاب شكر   12

  .ات ــاللغ: تاسعا  
     اللغة العربیة         
     اللغة االنكلیزیة        


