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الشهادات

 قسم هندسة المكائن والمعدات–الجامعة التكنولوجیة - هندسة میكانیكیةسبكالوریو-
1990-1989-العراق-بغداد 

قســم هندســة المكــائن –الجامعة التكنولوجیــة -تولید طاقة-ةهندسة میكانیكیماجستیر
1995-1994-العراق-بغداد-والمعدات

سان بطرسبرغ -التقنیةالجامعة التكنولوجیة -ئن حراریةمكا-ةهندسة میكانیكیدكتوراه
2005-2004-روسیا االتحادیة-

الدرجات العلمیه
 1995-مساعد مدرس
 2005-مدرس
2012-ستاذ مساعدأ
ستاذ أ

التكریم

یس الجامعـــة كتـــاب شـــكر وتقـــدیر مـــن وزیـــر التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي, مـــن رئـــ–14-
التكنولوجیة ومن عمید قسم هندسة المكائن والمعدات نظرا للجهود العلمیة المبذولة.
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البحوث والكتب
: البحوث.1

1. Analysis of Flow Characteristics in Inlet and Exhaust Manifolds of
Experimental Gasoline Combustion in a VCR Engine.- Eng.
Technology Journal-2009

2. Analytical Investigation to Predict the Intake pipe Diameter in
Naturally Aspirated Internal Combustion Engine- Journal of
Applied Sciences, 2012: 161-167.

-محاكاة عملیة االحتراق لنموذج ذو منطقتین ولوقود ثنائي في محركات االحتراق بالشــرر.3
.2011-لتطبیقات الطاقة والطاقات المتجددةمؤتمر العلمي 

للدراســات مجلة اتحاد الجامعــات العربیــة -تأثیر مصادر وقود الدیزل على انبعاثات المحرك.4
.2012-والبحوث الهندسیة 

5. Study the Effect of Ceramic Coating on the Performance and
Emissions of Diesel Engine- Journal of Engineering University of
Baghdad-2012.

6. Heat Transfer in a Partially Opened Cavity Filled with Porous
Media, 3rd Scientific International Conference, 2012.

7. Natural convection in a partially Opened Box Filled with a Porous
Medium, Conference, 2012.

8. Experimental Study of Forced Convection Heat Transfer in a
Partially Opened Box Filled with Porous Medium, ICEIT2012,
Torento, Canada, 2012.

9. Natural Convection Heat Transfer in an Inclined Circular
Cylinder- Journal of Engineering University of Baghdad -2009

:الكتب.2

.1999–ف كتاب "التحلیل الهندسي والعددي التطبیقي"تألی
__________________________________________________

الدراسات العلیا االشراف على مختلف اطاریح طلبة

:االشراف على مختلف اطاریح الماجستیر ,بعض هذه االطاریح مبینه ادناه

-ادم في محركات االحتراق الداخليتخمین خصائص الجریان في قنوات السحب والع.1
.2009- أحسان شامل عمارة



احمد صباح حمید –تأثیر الطالء الخزفي على اداء وملوثات محركات االحتراق الداخلي .2
–2012.

حازم جاسم جابر.–انتقال الحرارة بالحمل في حیز مفتوح جزیئا ومملوء بوسیط مسامي .3

دكتوراه ,بعض هذه االطاریح مبینه ادناه:االشراف على مختلف اطاریح طلبة  ال---

----------------------------------------------------------------------------------------
- :الجمعیات والمنظمات الحكومیه 

1990منذ عام عضو نقابة المهندسین العراقیة.
 1998عضو نقابة المعلمین منذ عام .

----------------------------------------------------------------------------------------

ایة نشاطات اخرى

.2009-2006مختبرات قسم هندسة المكائن والمعدات من لمدیر * 
مستمر في المنصب–* مدیر التسجیل في قسم هندسة المكائن والمعدات 

في محركات االحتراق الداخلي.انتقال الحرارة و * أجراء البحوث في مجال الوقود واالحتراق 
الماجستیر.-* االشراف على اطاریح  الدراسات العلیا

.* المشاركة في نشاطات وفعالیات القسم المختلفة


