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الشهادات
١٩٨٢

 -١بكلوريوس علوم هندسة المكائن والمعدات /الجامعة التكنلوجية
)من العشرة اﻻوائل(.
 -٢ماجستير علوم الهندسة الميكانيكية/توليد طاقة/الجامعة التكنلوجية ١٩٨٥
وبتقدير جيد.
 -٣دكتوراه فلسفة في الهندسة الميكانيكية /طاقة/الجامعة المستنصرية ٢٠٠٦
وبتقدير جيد

الخبرات العلمية والتدريسية
 ١٩٨٧-١٩٩٣ محاضر في الجامعة التكنلوجية /قسم هندسة المكائن
والمعدات .
 باشرت كتدريسي على المﻼك الدائم في كلية المنصور الجامعة بتاريخ
 ١/١١/١٩٩٣ولحد اﻻن .
 ١٩٩٣-١٩٩٦ مدرس مساعد في قسم بحوث العمليات والدورة التأهيلية
ومقرر وعضو في اللجنة اﻻمتحانية .








 ١٩٩٦ -١٩٩٨مدرس مساعد في قسم بحوث العمليات ومقرر وعضو
اللجنة اﻻمتحانية.
 ١٩٩٨-٢٠٠٢مدرس في قسم بحوث العمليات ونظم المعلومات ومقرر
وعضو اللجنة اﻻمتحانية .
 ٢٠٠٢-٢٠١٠مدرس في قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات.
 ٢٠١٠-٢٠١١مدرس في قسم الهندسة المدني .
٢٠١١-٢٠١٧رئيس قسم ادارة اﻻعمال .
 -٢٠١٧معاون العميد للشؤون اﻻداريه و لحد اﻻن.

القاء المحاضرات واقامة دورات في المواد التالية:
 مكائن اﻻحتراق الداخلي ,انتقال الحرارة ,المائعات ,ديناميك الحرارة
,الجامعة التكنلوجية.
 تدريس مادة الرياضيات)التفاضل والتكامل ,رياضيات منتهية,تحليﻼت
عددية ,موائع(كلية المنصور الجامعة.

المشاركات وكتب الشكر والشهادات التقديرية














نشر عدة بحوث وفي مجﻼت مختلفة محكمة علميا.
عضو الجنة التحضيرية والعلمية لعدد من المؤتمرات .
مشاركة في عدة مؤتمرات محلية
عضو في اللجنة القطاعية لقسم ادارة اﻻعمال .
الحصول على شهادة طرائق التدريس من الجامعة التكنلوجية .
المشاركة في دورة الترقية العلمية في الجامعة الستنصرية
الحصول على عدة كتب شكر وتقدير ومن دوائر مختلفة .
المشاركة في اقامة المواسم الثقافية والندوات المختلفة في الكلية .
عضو نقابة المهندسين العراقين وبمرتبة استشاري .
عضو الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات .
عضو لعدة لجان واشراف وتنفيذ مباني الكلية.
عضو للجنة المركزية ﻻمتحان الرصانة العلمية ﻻقسام ادارة اﻻعمال في
الجامعة العراقية والكليات اﻻهلية لثﻼث سنوات .
عضو الجنة العلمية للمؤتمر الطﻼبي الخامس للكلية التقنية اﻻارية /بغداد.

.  ممثل الكلية في جمعية المهندسين العراقين
. عضو نقابة اﻻكاديمين العراقين وممثل الكلية

البحوث المنشورة
1 - Numerical investigation of thermal performance and phase
change of wax paraffin layer surrounding water tank
2 - Numerical Investigation of three Dimensional laminar jet
lmpingement on Heated plate Surface
3 - Magnetic field Effects on Spark Ignition Engine Performance and
its Emissions at High Engine Speeds
4 - The Effect of Increasing of Diesel Fuel Temperature Upon the
Engine performance By using Two Magnetic Fields

