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 .التدرج الوظيفي : ثانياً  
 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 االن – 61/6/3002 جامعة بغداد قسم الميكانيك/ الهندسة  1

2    

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3001-3002 مساعد/ (6)ستاتك  الميكانيك 6

 3002-3002 (2)انتقال الحرارة  مختبر الميكانيك 3

 3002-3002 مساعد( / 3)رياضيات  الميكانيك 2

 3001-3002 مساعد(/ 3)موائع  الميكانيك 2

 3002-3002 (6)ستاتك  الميكانيك 2

 3002-3002 مساعد( / 2)انتقال الحرارة  الميكانيك 1

 3066-3060 (2)مختبر انتقال الحرارة  الميكانيك 2

 3066-3060 مساعد(/ 3)موائع  الميكانيك 2

 3061-3062 (2) تحليالت عددية الميكانيك 2

 لحد االن -2014 (2)انتقال الحرارة  الميكانيك 60

 لحد االن-3062 (ماجستير موائع و حراريات)متقدمة  رياضيات الميكانيك 11

 لحد االن-3062 (ماجستير موائع و حراريات)امية سانتقال الحرارة في االوساط الم الميكانيك 12

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

6    



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

انتقال الحرارة بالحمل الحر خالل حيز محدد لوسط  6

 مسامي مع شرط التبريد بالحمل

 لحد االن الميكانيك

3    

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادساً  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ بحث ) 

بوستر 

 (حضور

 حضور جامعة بغداد 2/2/3002-2 مر الهندسي السادس لكلية الهندسةالمؤت 1

المؤتمر العلمي والهندسي السابع والدولي  2

 جامعة بغداد –االول  لكلية الهندسة 

 حضور بغداد 3062

3     

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

أو تطوير ية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع المشروعات البحث: ثامنا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، : عاشراً  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 3002 عمادة كلية الهندسة مختبر الحرارة/ شكر و تقدير  6

 3062 عمادة كلية الهندسة شكر و تقدير  3

 3061 عمادة كلية الهندسة شكر و تقدير  2

 3061 الجامعة التكنلوجية مناقشة / شكر و تقدير  2

 3061و  3062 وزير التعليم كتاب شكر 2

 3062 عمادة كلية الهندسة وطنياللجنة التصنيف / شكر و تقدير  2
 

 .أو المترجمة المؤلفة حوثبال: حادى عشر 

 سنة النشر بحثأسم ال ت

6 An Investigation into Thermal Performance of a Tapered Glass 

Window 

2006 

3 Numerical and Experimental Investigation of Steam Film 

Condensation on a Vertical Tube 

2010 

2 Forced Convection Thermal Boundary Layer Development in a 

Porous Media Near a Wall with Variable Temperature Boundary 

Condition 

2011 

2 Mixed Convection in a Square Cavity Filled with Porous Medium 

with Heated Bottom Wall 

2013 

2 Mixed Convection in a Square Cavity Filled with Porous Medium 

with Bottom Wall Periodic Boundary Condition 

2014 

1 
Natural and Mixed Convection in Square Vented Enclosure Filled 

with Metal Foam 

2015 

2 
Output Feedback Adaptive Sliding Mode Control Design for a Plate 

Heat Exchanger 
3062 

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  
   غة العربيةالل: اللغة االم.           

   اللغة االنكليزية.           
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