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   7691تموز  22 : تأريخ الوالدة 
 العراق  –بغداد  : محل الوالدة 

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

 األنكلٌزٌة  –العربٌة  : اللغات التي يجيدها 

 

 الشهادات

 7696الجامعة التكنولوجٌة  \قسم المكائن و المعدات  \س هندسة تكٌٌف و تجمٌد بكلورٌو . 

  7661الجامعة التكنولوجٌة  \قسم المكائن و المعدات  \ماجستٌر هندسة تولٌد الطاقة . 

  2272الجامعة التكنولوجٌة  \قسم المكائن و المعدات  \دكتوراه هندسة حرارٌات . 

 
 

 الدرجات العلمية
 

 7669آب  \ساعد مدرس م . 

  2222أٌلول  \مدرس . 

  2277تشرٌن أول  \أستاذ مساعد . 

 
 

  شكر و التقديرال

 

 المبررات التأريخ الجهة المانحة

 لجنة امتحانٌة   7661ب آ  التكنولوجٌة  الجامعة

 لجنة امتحانٌة   7661تشرٌن األول  قسم المكائن و المعدات 

 لجنة امتحانٌة   7669تموز  الجامعة التكنولوجٌة  

 لجنة امتحانٌة   7666تموز  الجامعة التكنولوجٌة  

 تأهٌل أجهزة مختبرٌة   2222نٌسان  قسم المكائن و المعدات

 لجنة امتحانٌة   2222آب  قسم المكائن و المعدات

 لجنة امتحانٌة   2222آب  الجامعة التكنولوجٌة  

 ٌز أداء متم  2227آب  الجامعة التكنولوجٌة  

 أداء متمٌز   2222 تشرٌن األول الجامعة التكنولوجٌة  

 أداء متمٌز   2229تموز  قسم المكائن و المعدات 

 
 

 



 

 

 البحوث و الكتب

  البحوث 

 .تأثٌر الرش التبخٌري للكحول على أداء محرك دٌزل ٌعمل بوقود ثنائً من مزٌج  زٌت الغاز و األٌثانول 
 .تصمٌم حاصدة مصغرة وفق أسلوب تصمٌم النظم 
 .أستقرارٌة اللهب فً غرفة إحتراق ثابتة الضغط 
 .ًتأثٌر الحقن المزدوج على إداء و أنبعاث عادم ماكنة دٌزل مجهزة بالوقود الكحول 
 . تأثٌر الوقود البدٌل على حد الدخان فً مكائن الدٌزل 
 تربٌن غازي ثنائً المحور. تعزٌز القدرة الخارجة بتولٌد الضباب فً مدخل 

 
 

 الجمعيات و المنظمات 
 

  7696كانون األول  \جمعٌة المهندسٌن العراقٌٌن . 

  2222تموز  \نقابة المعلمٌن فً العراق .  

 
 

 نشاطات اخرى 

 التدريس 
 

 الرسم الهندسً  , التصمٌم المٌكانٌكً , محطات القدرة , تكٌٌف الهواء و دٌنامٌك الحرارة .
 

 اللجان 
 

اللجنة العلمٌة  جنة األمتحانٌة ،لجنة المشترٌات , لجنة صٌانة األجهزة المختبرٌة , لجنة الحماٌة الذاتٌة فً القسم , الل
لجنة الجرد ، لجنة دفاع مدنً ، لجنة التعشٌق الصناعً ، لجنة تطوٌر القسم ، لجنة اللوازم المختبرٌة المستهلكة ، 

 نة فحص مواصفات األجهزة المشتراة.لجنة شراء األجهزة المختبرٌة ، لج
 

 المناصب األدارية 
 

 , مقرر اللجنة العلمٌة. ر المختبرات فً القسممدٌمقرر فرع هندسة التكٌٌف ، 
 

 القطاع الصناعي 
 

 القادسٌة العامة ( التابعة لهٌئة التصنٌع . \الفداء العامة  \استشاري فً شركات ) النداء العامة 
 محطة كهرباء الدورة الحرارٌة . \المنطقة الوسطى  -الكهربائٌة  الطاقة انتاجشركة  \اء استشاري فً هٌئة الكهرب

 استشاري فً الشركة العامة للنقل البري . 
  


