
 السيرة الذاتية المختصرة

أروى محمود كاظم محمد االسم:  

هندسة الطاقة التخصص:  

عضو هيئة تدريسية الوظيفة:  

مدرس مساعد الدرجة العلمية:  

جامعة بغداد/ كلية الهندسة / قسم الطاقة عنوان العمل:  

ثمان سنوات عدد سنوات الخدمة:  

arwa.kadhem1009@coeng.uobaghdad.edu.iq االلكتروني:البريد    

 0200-0202بكالوريوس جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الطاقة لسنة  المؤهالت العلمية:

 0200-0202ماجستير جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الطاقة لسنة 

 .الطاقات المتجددة , الطاقة الشمسية  الخطوط البحثية :

منها مواد )مبادئ هندسة الطاقة, القياسات النووية, الميكانيك التدريس في الدراسات االولية  الخبرة التدريسية:

 الهندسي(

 نشر ثالث بحوث في مجال التخصص في مجالت علمية وهندسية عالمية ومحلية. ر البحوث العلمية:نش

 النشاطات العلمية:

 .عضو لجنة امتحانية لمدة خمس سنوات في قسم هندسة الطاقة 

 في قسم هندسة الطاقة. عضو لجنة جودة لمدة ثالث سنوات 

 .االشراف على خمس مشاريع تخرج لطلبة الدراسات االولية 

 ( ومن 3( ومن السيد رئيس الجامعة )3( , من السيد الوزير )02الحصول على كتب شكر عدد ,)

 (.4السيدعميد كلية الهندسة )

 العضوية في الهيئات العلمية المحلية والدولية:

 . 0200عضو في نقابة المهندسين العراقية منذ 

 

 

 

 

 



ABSTRACT of a CURRICULUM VITAE 

Name: Arwa Mahmood Kadhim Mohamed 

Specialization: Energy Engineering 

Position: Faculty member 

Scientific Degree: Assistant lecturer 

Work address: University of Baghdad / College of Engineering / 

Department of Energy 

University Service: Eight years 

Email: arwa.kadhem1009@coeng.uobaghdad.edu.iq  

Scientific Certification: A Bachelor's Science Degree in Energy Engineering from 

University of Baghdad / College of Engineering / Energy Department 2010-2011 

A Master Science Degree in Energy Engineering from University of Baghdad / 

College of Engineering / Department of Energy 2020-2021 

Lines Research: Renewable Energy, Solar Energy. 

Teaching experience: Undergraduate courses (Principles of Energy Engineering, 

Radiation Detection and Measurements, Static and Dynamic). 

Publication scientific research: Publishing three research papers in international 

and local scientific and engineering journals. 

Scientific Activities: 

• Member of the Examination Committee for a period of five years in the 

Department of Energy Engineering. 

• Member of the Quality Committee for three years in the Department of Energy 

Engineering. 

• Supervising five graduation projects for undergraduate students. 

• Obtaining (10) certificates of appreciation from the High Education and Research 

Minister (3), the President of the University of Baghdad (3), and the Dean of the 

Collage of Engineering (4). 

Membership: 

Member of the Iraqi Engineers Union since 2011. 


