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   6266 \ 66 \ 66 : تأريخ الوالدة 
 العراق  –بغداد  : محل الوالدة 

  ةمتزوج : الحالة الزوجية 
 قسم المكائن و المعدات   - لوجٌةنوالجامعة التك : محل العمل 

 األنكلٌزٌة  –العربٌة  : اللغات التي يجيدها 

 

 الشهادات

 6211  الجامعة التكنولوجٌة \قسم المكائن و المعدات  \ مٌكانٌك عامس هندسة بكلورٌو . 
  6224  الجامعة التكنولوجٌة \قسم المكائن و المعدات  \تكٌٌف و تجمٌد ماجستٌر هندسة . 
  0220  الجامعة التكنولوجٌة \قسم المكائن و المعدات  \دكتوراه هندسة حرارٌات . 

 
 

 الدرجات العلمية
 

 6224آذار   \مساعد  مدرس . 
  0221 حزٌران  \مدرس . 

 
 

  شكر و التقديرال

 

 المبررات التأريخ الجهة المانحة

 لجنة امتحانٌة    6222 تشرٌن األول  التكنولوجٌة  الجامعة

 لجنة امتحانٌة   6225 كانون الثانً قسم المكائن و المعدات 

 ٌة لجنة امتحان  6225تموز  الجامعة التكنولوجٌة  

  أداء متمٌز  6225 آب الجامعة التكنولوجٌة  

  لجنة امتحانٌة  6220آب   الجامعة التكنولوجٌة  

  أداء متمٌز  6220أٌلول   الجامعة التكنولوجٌة  

      6220 لثانًتشرٌن ا  قسم المكائن و المعدات

      6221 شباط  الجامعة التكنولوجٌة  

 أداء متمٌز  6221 آب  قسم المكائن و المعدات

    6221تشرٌن األول  قسم المكائن و المعدات

  6222آب   قسم المكائن و المعدات

  6222أٌلول  قسم المكائن و المعدات

    6222 لثانًتشرٌن ا  قسم المكائن و المعدات

 لجنة امتحانٌة 0226تموز   قسم المكائن و المعدات

   أداء متمٌز 0226آب    الجامعة التكنولوجٌة  

  لجنة امتحانٌة  0226آب    الجامعة التكنولوجٌة  

 أداء متمٌز   0226تموز  قسم المكائن و المعدات 

 لجنة امتحانٌة 0262  قسم المكائن و المعدات



 

 

 البحوث و الكتب

  البحوث 

 .دراسة مقارنة لبعض طرائق حساب إنتقال الحرارة خالل الجدران و السقوف 
 ن المزدوج على إداء و أنبعاث عادم ماكنة دٌزل مجهزة بالوقود الكحولً.تأثٌر الحق 
  .إنتقال الحرارة بالحمل المختلط فً وسط مسامً مشبع داخل إنبوب دائري 

 
 

 الجمعيات و المنظمات 
 

  0222تموز  \نقابة المعلمٌن فً العراق .  

 
 

 نشاطات اخرى 

 التدريس 
 

و دٌنامٌك , مٌكانٌك الموائع تكٌٌف الهواء تصمٌم منظومات ,  إنتقال حرارةٌكً , الرسم الهندسً  , التصمٌم المٌكان
 الحرارة .

 

 اللجان 
 

 ، لجنة التوثٌق فً القسم ,جنة األمتحانٌة فً القسم , الل شؤون الطلبة, لجنة  التدرٌب الصٌفً, لجنة  كتبلجنة ال
 .ة الترقٌات العلمٌة فً القسم، لجنالقسم المناهج الدراسٌة فً لجنة تطوٌر  اع مدنً ,لجنة دف

 

 المناصب األدارية 
 

الترقٌات لجنة مقرر قسم المكائن و المعدات ، مقرر فرع المٌكانٌك التطبٌقً ، مقرر فرع هندسة التكٌٌف ، مقرر 
  .  فً قسم المكائن و المعدات العلمٌة

  


