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 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2007 اهلندسة بغداد

 2013 اهلندسة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

 االن - 2008 جامعة بغداد كلية اهلندسة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 الى - الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2013 – 2008 الطاقةقسم هندسة  م.مهندس  1

 2019 – 2013 قسم هندسة الطاقة مدرس مساعد  2

 االن - 2019 قسم هندسة الطاقة مدرس  3



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2010 - 2009 خمترب الرسم اهلندسي قسم هندسة الطاقة 1

 2010 - 2009 خمترب الفيزياء قسم هندسة الطاقة 2

 2010 - 2009 حتليالت عدديةخمترب  قسم هندسة الطاقة 3

 2015-2013 1 الرياضيات قسم هندسة الطاقة 4

 2015-2013 تصميم انظمة الطاقة املتجددة قسم هندسة الطاقة 5

 2018-2017 ادارة واقتصاديات الطاقة قسم هندسة الطاقة 6

 2018-2017 االحصاء واالحتماالت  قسم هندسة الطاقة 7

 2018-2017 السالمة الصناعية قسم هندسة الطاقة 8

 و اقتصادياتها ادارة الطاقة قسم هندسة الطاقة 9

 

2018,2019,2020 

 2018,2019,2020 2  الرياضيات قسم هندسة الطاقة 10

 Matlab 2018,2019,2020الربجمة  قسم هندسة الطاقة 11

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 االعدادعضو جلنة  كلية اهلندسة-جامعة بغداد 2010 مؤمتر الطاقة 1

ندوة ) دراسة استخدام وتوظيف الطاقة الشمسية يف  2

 العراق(

 حضور كلية اهلندسة-جامعة بغداد 2017

 حضور رتبيةكلية ال-جامعة بغداد 2017 ندوة ) التقنيات احلديثة يف الدراسات اجلغرافية( 3

ندوة ) التاثريات الرتبوية والنفسية واالجتماعية على  4

 قسرا(النازحني 

 حضور كلية اهلندسة-جامعة بغداد 2017

التعليم -جامعة بغداد 2017 حماضرة فيدوية ) االثار البيولوجية للتلوث السمعي( 5

 املستمر

 حضور

 باحث )مشاركة( اجلامعة التقنية الوسطى 2019 املؤمتر الدولي الثاني لتقنيات اهلندسة املستدامة 6

 مشارك كلية اهلندسة-جامعة بغداد 2021 معرض النتاجات العلمية 7

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  (2021املهنية ( يف التعليم املستمر ) والصحة القاء دورة ) السالمة

  (2021( يف التعليم املستمر )اساسيات احلاسوب و االمييلالقاء دورة ) 

 

 أو تطويرالتعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Experimental Investigation of Forced Convection Heat 

Transfer and Pressure Drop in Open Cell Aluminum Fins.  
 2017 جملة اهلندسة-النهرين

2 Thermal Analysis of Double-Pass Solar Air Collector with 

Different Materials of Absorber Plate and Different 

Dimensions of Air Channels, 

IJSR 2017 

3 Experimental Investigation and Performance Simulation of Kit 

Horizontal Axis Wind Turbine. 
IJCA 2018 

4 Analysis of Wind Turbine Using QBlade Software IOP Conf. Series: 2019 



 

 

 

 

 

 

 

5 A parametric study of a photovoltaic panel 

with cylindrical fins under still and moving 

air conditions in Iraq 

Heat Transfer - Wiley 2020 

6 Design and Optimization of Vertical Axis Wind Turbines 
Using QBlade 

Applied System Innovation 2021 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

        عضو نقابة املهندسيني العراقيني ✓

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2009 كلية اهلندسة شكر وتقدير 1

 2010 كلية اهلندسة شكر وتقدير 2

 2010 جامعة بغداد وتقديرشكر  3

 2017 كلية اهلندسة شكر وتقدير 4

 2018 كلية اهلندسة شكر وتقدير 5

 2019 كلية اهلندسة شكر وتقدير 6

 2020 كلية اهلندسة شكر وتقدير 7

 2021 كلية اهلندسة شكر وتقدير 8

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

           العربية )اللغة االم(   ✓

           االنكليزية )جيد جدا(   ✓


