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السيرة الذاتية                   
 

  المعلومات الشخصيه :– 1

علي حسين جوادالدكتور أالسم:   

  – الجامعه التكنولوجيهموادقسم الهندسه المكان العمل: 

 1977-4-9تأريخ الميالد: 

/ العراقبغدادمّحل الميالد:   

 عراقيالجنسية: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

- اللقب العلمي : 2
 استاذ مساعد                                           

   :- االهتمامات البحثية3

 .  جريان متعدد االطوار •
  انتقال الحراره في االعمده المميعه (غاز – صلب) . •
 انتقال الحراره في االعمده الفقاعيه . •
  .ميكانيكية الموائع وانتقال الحرارة •
 تحليالت عددية والهندسية. •

  :- الشهادات4

االختصاص  الشهادة الجهة المانحة عنوان االطروحه 
 العام

 التأريخ

التكنولوجيةجامعة    

 (العراق)

 هندسه بكالوريوس

هكيمياوي  

1999  

بالحمل حول انتقال الحراره 
 اسطوانية دائرية 

التكنولوجيةجامعة   

 (العراق)

هندسه          ماجستير
 كيمياويه

2002  
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دراسة ديناميكية جريان متعدد 
االطوار للسوائل غير نيوتنية للطبقة 

 متميعة

التكنولوجيةجامعة   

 (العراق)

 هندسه دكتوراه

 كيمياويه

2006  

 

 :- الدراسة ما بعد الدكتوراه5

•  

  :- المناصب اإلدارية6

    ) .-حتى االن2007/الجامعه التكنولوجيه (قسم هندسة المواد–مدير تسجيل  •
•    

 

  :- المنح والزماالت7

• .    
•    

 

  :- الخبرات االكاديميه8

  :الدراسة االوليه-1

  .جريان الموائع،للمرحلة الثانيةتدريس مادة انتقال الحراره و •
   .تدريس مادة تحليالت عددية والهندسية، للمرحلة الثالثة •
   

 : - الدراسات العليا2
        

   :"الغير أكاديمية- خبرات العمل "9

 ) .2007-2003مدرس .قسم الهندسه الكيمياويه-الجامعه التكنولوجيه (  •
 ).2007_2005مدرس .كلية التقنية/بغداد ( •
 )2010-2007مدرس .قسم الهندسة المواد-الجامعة التكنولوجية( •
  -الجامعه التكنولوجيه .المواداستاذ مساعد-قسم الهندسه  •
  مصمم الجهزة التقطير ومعالجات المياه . •
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  :- الجمعيات والنقابات10

    . نقابة المهندسين العراقيه : مهندس استشاري •
•    

 

  :- التكريمات وأوسمة الشرف11

  . موادرئيس قسم الهندسه ال  حصلت على كتاب شكر على حسن االداء من •
•  

 : (اللغات والحاسبة)-المهارات 12
 اللغة االنكليزية. •
   مستحدم جيد لجميع برامج مايكروسوفت ورسم الصناعي. •
•  

  :-المنشورات/الكتب13

  :-اإلشراف على طلبة الدراسات العليا1  

  :-المقاالت2  

    المقدمة للنشر  

 

   المقبولة للنشر     

•  

 المنشورة   

 خمس بحوث منشورة داخل وخارج العراق وبحثان قيد النشر.لدي  •

  :-الكتب المؤلفة والمترجمة31

•    
•    
•  
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  :- النشاطات األكاديمية األخرى14 •
•  

 :- المؤتمرات والدورات التدريبية 15

 بهانج في الماليزيا. بحث في موتمر هندسي والمقام من قبل جامعة شاركت ب •
 شاركت في الموتمر للعلم المواد والمقام من قبل جامعة االتكليزية كامبرج والذي اقيم في دولة االمارات العربية. •
   شاركت في الموتمر العربي الثالث والمقام في شرم الشيخ/جمهورية مصر العربية. •
•  
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