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  االهتمامات البحثية

 التآكل وطرق الحماية  -
 ) لتقليل معدالت التآكل Inhibitorsمثبطات ( -

 الشهادات

 عنوان األطروحة
الجهة 
 المانحة

 االختصاص العام
 والدقيق

 التأريخ الشهادة

الجامعة  تصميم وحدة فصل البارازايلين
 التكنولوجية

 1986 بكالوريوس هندسة كيمياوية

دراسة   االنكسار ونشوء  التنقر لطبقة 
 االنودة على األلمنيوم وسبائكه

 

الجامعة 
 التكنولوجية

 2005 ماجستير  / تآكلهندسة كيمياوية

 

 



 الخبرات االكاديميه

 الدراسة االوليه   

 )2014-2013 مشرف عملي لمختبرات تصفية النفط ( •
 )2013-2011 مشرف عملي لمختبر تكنولوجيا الوقود ( •
 ) 2012-2011 مشرف عملي لمختبر المعمل التجريبي(  •
 )2014-2010 نصب وتشغيل االجهزة الحديثة في مختبر تكنولوجيا المواد ( •
  االشراف على مشاريع تخرج المرحلىة الرابعة •
  المشاركة في اعداد وتحديث المالزم المختبرية لمختبرات المواد والوقود وتصفية النفط •
   

  الجمعيات والنقابات

 الجمعيه / النقابه نوع العضويه تاريخ االنتساب

 نقابة المهندسين العراقية أستشاري 1986
   

 (اللغات والحاسبة) المهارات

 

 النشاطات األكاديمية األخرى

 مقرر فرع هندسة تكرير النفط والغاز -1
 عضو مجلس فرع هندسة تكرير النفط والغاز -2
 عضو شعبة الدراسات العليا -3
 عضو لجنة المختبرات -4
 مسجل القسم في المكتبة االفتراضية -5
 عضو اللجنة الجامعية للمكتبة االفتراضية  -6
 عضو لجنة تطوير الموقع االلكتروني للقسم -7
 عضو لجنة استالم ملفات المتقدمين للدراسات العليا ومنظومة القبول االلكترونية -8
 عضو لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا -9

 عضو وحدة التصاميم واالنتاج الصناعي البحثية -10
 عضو لجنة الشطب -11
 عضو لجنة تطبيق الزي الموحد -12
  تصفية النفط – المشرف العملي لمختبرات الوقود  -13
 مدير شعبة الدراسات العليا  -14

 
 

 الخبرات المستوى السنوات العمليه اخر ممارسه

 Microsoft office جيد جداً  14 2014

 Visual Basic languages    جيد  2  2005

 Chem CAD 5.2 جيد   4 2010

 Corel draw, Front page  جيد ً 2 2010



 التكريمات وأوسمة الشرف

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب الجهــــة

20/4/2009 في 404 جامعة المثنى/عميد كلية الهندسة .1  دعم المسيرة العلمية 

3/5/2009/هكم في 641 رئاسة قسم  الهندسة الكيمياوية .2  اعداد معرض القسم في يوم الجامعة 

3/11/2009/هكم في 1741 رئاسة قسم  الهندسة الكيمياوية .3 اكمال متطلبات تسجيل طلبة الدراسات العليا على  
 المنظومة االلكترونية

6/12/2009 في 9/874م.ج/  رئيس الجامعة .4 اكمال متطلبات تسجيل طلبة الدراسات العليا على  
 المنظومة االلكترونية

21/12/2009/هكم في 406 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .5  مكافأة نقدية 

انجاز اعمال اللجنة الجامعية لمنظومة القبول االلكتروني   23/2/2010 في 9/830م.ج/ رئيس الجامعة .6
 للدراسات العليا

28/9/2011/هكم في 1794 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .7  انجاز اعمال لجان القسم 

 انجاز اعمال الدراسات العليا   2/10/2011/هكم في 1830 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .8

24/11/2011 في 14861 رئيس الجامعة .9  انجاز متطلبات الدراسات العليا خالل العطلة الصيفية 

24/11/2011 في 787م.ج/  رئيس الجامعة .10 اكمال متطلبات تسجيل طلبة الدراسات العليا على  
 المنظومة االلكترونية

29/1/2012/هكم في 177 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .11  تنصيب وتشغيل جهاز في المعمل التجريبي 

10/4/2012/هكم في 834 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .12  نصب وتشغيل اجهزة في مختبر المواد  

6/6/2012/هكم في 1336 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .13  أنجاز أعمال لجان القسم 

2/10/2012 في 2099 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .14  دوام اثناء العطلة الصيفية 

6/12/2012في 9/901م.ج/ رئيس الجامعة .15 اكمال متطلبات تسجيل طلبة الدراسات العليا على  
 المنظومة االلكترونية

15/1/2013/هكم في 103 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .16  دعم مكتبة القسم بمجموعة كبيرة من الكتب االلكترونية 

10/3/2013/هكم في 592 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .17  تأهيل وتشغيل مختبرات القسم في بناية الملحق 

8/5/2013/هكم في 1064 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .18  تنظيم معرض القسم في احتفالية يوم الجامعة 

18/8/2013/هكم في 1756 رئاسة قسم الهندسة الكيمياوية .19  انجاز  اعمال شعبة المختبرات 

2/12/2013 في 12654 رئيس الجامعة .20  انجاز اعمال لجان االمتحان التنافسي  للدراسات العليا 

16/1/2014 في 640 رئيس الجامعة .21 عضو اللجنة التحضيرية لندوة الكيمياء والهندسة  
 الكيمياوية في خدمة التنمية المستدامة

29/1/2014 في 123هـ ك م/ رئاسة قسم الهندسة الكهروميكانيكية .22 الجهود المبذولة لحضور الندوة العلمية الموسومة  
 (االفاق المستقبلية للهندسة الكهروميكانيكية)



 

 المقاالت المنشورات/

1- Breakdown and Pitting Formation of Anodic Film Aluminum Alloy 
    (3003), Modern Applied Science, Vol. 4, No. 5; May 2010 

2- Study of Corrosion Behavior of Friction Stir Welded Aluminum 
Alloy (2024-T3), The Forth International Scientific Conference of 
Salahaddin University-Erbil, October 18-20, 2011 

3-Electrochemical Measurements of anodizing Stainless steel Type    
AISI 304, International Journal of Mechanical Engineering and 
Technology (IJMET), Volume 4, Issue 3, May - June (2013) 

 
4- Anodizing of Magnesium Alloy AZ31 by Alkaline Solution, Diyala 

University Journal, 2014  
   

 المؤتمرات والدورات التدريبية 

 التاريخ محل انعقادهااســمها  ت

 2000 شركة الخوارزمي  )Chem. Cad 5تصاميم الهندسة الكيمياوية بأستخدام برنامج ( 1

 2011 جامعة اربيل مؤتمر اربيل العلمي الدولي  الرابع 2

 / الجامعة التكنولوجيةتصفية النفط و الغاز في المؤتمر العلمي األول للتقنيات الحديثة  3
 2011 العراق

 / الجامعة التكنولوجية اساليب التعاقد وطرق تنفيذ عقود المشاريع النفطية 4
 2012 العراق

 2012 جامعة بغداد دور المكتبة االفتراضية في تطوير البحث العلمي 5

دورة عن التفاعالت الغير متجانسة و دور العامل المساعــــد في تصمـــــــيم  6
 المفاعالت الكيمياوية.

 –مركز التعليم المستمر 
 2013 الجامعة التكنولوجية

 –مركز التعليم المستمر  دورة عن دراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية الكيمياوية. 7
 2013 الجامعة التكنولوجية

 / الجامعة التكنولوجيةتصفية النفط في  للتقنيات الحديثة الثانيالمؤتمر العلمي  8
 2013 العراق

 / الجامعة التكنولوجية المؤتمر الدولي العلمي الرابع للنانو تكنولوجي والمواد المتقدمة 9
 2013 العراق



 / الجامعة التكنولوجية ندوة حول واقع صناعة السمنت العراقي وآفاق تطويره 10
 2013 العراق

 / الجامعة التكنولوجية الجودة بين الواقع والطموحندوة حول  11
 2013 العراق

 / الجامعة التكنولوجيةعلمية بعنوان (دور البحث العلمي في تحسين جودة التعليم واالداء االكاديمي )  ندوة 12
 2013 العراق

 / الجامعة التكنولوجيةندوة علمية بعنوان (الكيمياء والهندسة الكيمياوية في خدمة التنمية المستدامة)  13
 2013 العراق

 / الجامعة التكنولوجية مؤتمر الدراسات العليا  االول في قسم الهندسة الكيمياوية 14
 2015 العراق

 


