
رة الذاتية   الس
 

  المعلومات الشخصية-١

    جمال مانع علي الربيعي:أالسم

    قسم الھندسة الكيمياوية / الجامعة التكنولوجية  :مكان العمل

    ١٠/١١/١٩٥٨ :تأريخ الميالد

    المثنى/ العراق  :مّحل الميالد

    عراقية :الجنسية

  متزوج ولديه اربعة ابناء :االجتماعيةالحالة

  jmal_ali2003@yahoo.com :لكتروني البريد اال

  

  قسم الھندسة الكيمياويه / الجامعة التكنولوجية/ تدريسيـ :المنصب الحالي 

  

    اللقب العلمي -٢

  ٢٠١٢/  استاذ مساعد

    االھتمامات البحثية -٣

  انتقال الحرارة   
  تأكل المعادن 
 غشية الرقيقهتكنولوجيا اال   

  
  
  
  
  

 



  الشھادات -٤

 االختصاص العام الشھادة الجھة المانحة

 ١٩٨١كلية الھندسة / جامعة بغداد 
االول على الدورة/  

 ھندسة كيمياويه بكالوريوس ھندسة كيمياوية

كلية الھندسة الثاني على / جامعة بغداد 
 الدورة بالكورسات 

١٩٩١ 

مياويهھندسة كي ماجستير ھندسة كيمياوية

الجامعة التكنولوجية االول على الدورة 
 في االمتحان الشامل 

٢٠٠٢ 

ھندسة كيمياويه دكتوراه ھندسة كيمياوية

 

  بعد الدكتوراه الدراسة ما -٥

 التوجد  

  اإلداريةالمناصب  -٦

 مقرر اللجنة العلمية  ١٩٩٦  

 عضو اللجنة االمتحانية  ١٩٩٧ـــ  ١٩٩٤  

 ة شھر مدير تسجيل القسم  لمد   ٢٠٠٢.  

 معاون عميد(معاون رئيس القسم للشؤون االدارية   ١١/١٢/٢٠١٢-١٢/١١/٢٠٠٢.(  

 رئيس اللجنة االمتحانية  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ .  

 ولمدة سنة ،ومرفق قائمة بالتكليفات  )منصب عميد وكالة(رئيس القسم وكالة ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨
   . االخرى لرئاسة القسم 

  

 

 

 



 

مياوية وكالة التكليفات برئاسة قسم الھندسة الكي  

 

 

 المدة الفترة الســــــبب االمــــــــر 
امر / ھكم  ٨٦٩
 ١٠/١٢/٢٠٠٢/اداري

ايفاد رئيس القسم 
 الى جامعة عدن 

١٠/١٢/٢٠٠٢ 
١٨/١٢/٢٠٠٢الى

عمدة اسبو  

/ امر جامعي  ١٧٧٤
١٢/٤/٢٠٠٥ 

ايفاد رئيس القسم 
 الى سوريا 

ايام خمسة ١٢/٤/٢٠٠٥الى  ٢٠٠٥/ ٨/٤  

التمتع بالعطلة  ٢٧/٧/٢٠٠٥في   ٤٢٠٢
 الصيفية 

وعشرون خمسة١٨/٨/٢٠٠٥الى  ٢٤/٧/٢٠٠٥  

ايفاد رئيس القسم  ٢١/٥/٢٠٠٧في  ٥٢٢
 الى جامعة برلين 

 اثنى عشر يوما  ٦/٦/٢٠٠٧الى  ٢٤/٥/٢٠٠٧

التمتع بالعطلة  ١/٧/٢٠٠٧في  ٥٨٢٢
 الصيفية

 شھر  ١٥/٨/٢٠٠٧الى ٢٠٠٧/ ١٥/٧

 ١٠/١٠/٢٠٠٧في  ٨٦٠٨
 

اجازة اعتيادية 
 وتعويضية 

الى ٢٠٠٧/ ١٤/١٠
١٤/٢/٢٠٠٨

 اربعة اشھر 

ستة وخمسون  ٣١/٨/٢٠٠٨الـى ٢٠٠٨/ ٦/٧ عطلة صيفية  ٣/٧/٢٠٠٨في  ٤٩٦٨
 يوما 

 سنة  ١/٩/٢٠٠٩الـى  ٢٠٠٨/ ١/٩ تفرغ علمي  ٢٢/٩/٢٠٠٨في  ٧٥٨٢

في  ١٧٢٢ا ن 
١٠/٣/٢٠١٠ 

اجازة مرضية 
 لرئيس القسم

اثنان وثالثون  ١١/٤/٢٠١٠ـى ال٢٠١٠/ ٩/٣
 يوما 

في  ٥١٩٤ا ن 
٢٢/٧/٢٠١٠ 

اجازة اعتيادية 
 لرئيس القسم 

 شھر  ٣١/٨/٢٠١٠الـى  ٢٠١٠/ ١/٨

في  ٨٩٣٢ا ن 
٢٤/١١/٢٠١٠ 

اجازة اعتيادية 
 لرئيس القسم

الى ٢١/١١/٢٠١٠
٢٥/١١/٢٠١٠ 

 خمسة ايام 

في  ٩٤١٧ان 
٤/٨/٢٠١١ 

اجازة اعتيادية 
 لرئيس القسم

خمسة عشرون  ٣١/٨/٢٠١١الى ٢٠١٠/ ٧/٨
 يوم 



 

  المنح والزماالت -٧

  دورة تدريبية من قبل اليونسكو في فرنسا لمدة شھرين. 
 إجراء بحث في بلجيكا لمدة شھر.  
 دورات تدريبية مختلفة داخل العراق مثل طرائق التدريس واالدارات العليا.    

 

  الخبرات االكاديميه -٨

  يهالدراسة االول-١   

 االشراف على درس المعامل. 
 االشراف على درس الرسم الھندسي. 
 المرحلة االولى/ يات ياضس الريدرت.  
 المرحلة االولى/  الكيمياء التحليلة س يدرت. 
  مستمر/المرحلة الثالثة/ انتقال الحرارة   س يدرت. 
  الصناعات الكيمياوية/ المعمل التجريبي / االشراف على مختبرات.  
  على طلبة المشاريع للصفوف المنتھيهاالشراف. 
 مستمر تدريس موضوع المشروع للمرحلة الرابعة. 
   

    الدراسات العليا -٢
  طالب ١(٢٠١٣،)طالب ٢(٢٠٠٤االشراف على طلبة الدبلوم العالم للعام الدراسي.( 

 بالبحث مستمرين اخرين وثالث طلبة،)٥(عدد الطلبة / االشراف على طلبة الماجستير. 
 ماجستير/ ديةالتحليالت العدموضوع  تدريس. 
 ماجستير/ تدريس موضوع انتقال الحرارة.  

    

   "الغير أكاديمية" خبرات العمل -٩

    بيجي وتشغيل المصافي الجديدة / سبع سنوات خبره في شركة مصافي الشمال 
 

 الجمعيات والنقابات -١٠

  مرتبة استشاري/ نقابة المھندسين العراقية  

 ن العراقية نقابة المعلمي  

   



  :التكريمات وأوسمة الشرف -١١

 شارة الجامعة التكنولوجية.  

  درع الجامعة التكنولوجية. 

 الكثير من كتب الشكر و التقدير من الجھات التاليه: 

 .معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 .وآيل وزارة التربية

 .رئيس الجامعة التكنولوجية

 .المثنىعميد آلية الهندسة جامعة 

 .عميد آلية الهندسة جامعة البصرة

 ).العميد(رئيس قسم الهندسة الكيمياوية

 

)جمال مانع الربيعي ( ور ـر والتقدير للدكتـكتب الشك  
 

رئيس الجامعة السيدمن قبل ) ٢٠١١(ولغـــاية )  ١٩٩٥( من سنة   
 السبب الجھة المانحة كتب الشكر والتقدير ت

جھوده في اللجنة االمتحانيةالسيد رئيس الجامعة١٦/٧/١٩٩٥في  ٥٦٠/ م ر ج- ١

جھوده في اللجنة االمتحانيةالسيد رئيس الجامعة٥/٨/١٩٩٧في  ٣٠٣٨- ٢

السيد رئيس الجامعة٢٦/٨/٢٠٠١في  ٤٩٢/ م ر ج- ٣
االشراف على المراقبات المركزية في كلية 

المنصور

٢٠٠٥-٢٠٠٤المعاون االداري لرئيس القسم السيد رئيس الجامعة١٥/٦/٢٠٠٥في  ٩/ م ج/ ٥٧٧- ٤

٢٠٠٦-٢٠٠٥المعاون االداري لرئيس القسم السيد رئيس الجامعة٢٥/٩/٢٠٠٦في  ٩/م ج /  ٨٠٧- ٥



٢٠٠٨-٢٠٠٧المعاون االداري لرئيس القسم السيد رئيس الجامعة١٧/٢/٢٠٠٨في  ٥٦/ م ر ج- ٦

)وحدة التصاميم واالنتاج الصناعي(ة الخاصة الندوالسيد رئيس الجامعة١٦/٤/٢٠٠٨في  ٢٥٥٧- ٧

التكليف بمھام رئيس القسمالسيد رئيس الجامعة١٨/٢/٢٠٠٨في  ١٣٤٥- ٨

اللجنة االمتحانيةالسيد رئيس الجامعة٦/٥/٢٠٠٨في  ٣١٦٣- ٩

التعاون مع رئاسة الجامعةالسيد رئيس الجامعة١٧/٢/٢٠٠٨في  ٥٦/ م ر ج-١٠

جھوده في اظھار القسم بالصورة الجيدة السيد رئيس الجامعة١٤/٩/٢٠٠٩ في ٥٦٠/ م ر ج-١١

النتھاء العام الدراسيالسيد رئيس الجامعة١٥/٩/٢٠٠٩في  ٥٦٦/ م ر ج-١٢

انتھاء مھام رئيس الجامعةالسيد رئيس الجامعة٢٩/٥/٢٠١١في  ٣١٥/ م ر ج-١٣

الجھود في المؤتمر العلمي لقسم الھندسة الكيمياويةةالسيد رئيس الجامع١١/٥/٢٠١١في  ٢٦٤/ م ر ج-١٤

التدريسين المتميزين السيد رئيس الجامعة ١٣/١٠/٢٠١١في  ٨٣٩/أ/ج-١٥

التفاني في اداء الواجبات المناطه بهالسيد رئيس الجامعة٢٦/١/٢٠١٢في  ١١٥١-١٦

 
 

  )جمال مانع الربيعي ( ور ــر والتقدير للدكتــكتب الشك
الجھات الخارجية  من  

 
 السبب الجھة المانحة كتب الشكر والتقدير ت

١ - جامعة المثنى دعم للمسيرة العلمية / كلية الھندسة  عميد كلية الھندسة   ٢٠/٤/٢٠٠٩في  ٤٠٦ 

٢ -  

 

سير / وكيل وزارة التربية للشؤون االدارية  وكيل وزارة التربية   ٤/٨/٢٠٠٩في  ٣٤٦٥

االمتحانات المركزية 

 



)جمال مانع الربيعي ( كتب الشكــر والتقدير للدكتــور   
من قبل رئيس القسم) ٢٠١١(ولغـــاية )  ٢٠٠١( من سنة   

 

 السبب الجھة المانحة كتب الشكر والتقدير ت

جھوده في الصيانة  السيد رئيس القسم  ٢٤/٧/٢٠٠١ھكم في  ١٣٧٤- ١

عام ميالدي السيد رئيس القسم  ٣١/١٢/٢٠٠١ھكم في  ٩٣٢- ٢

انتھاء مھام رئيس القسم السيد رئيس القسم  ٤/٩/٢٠٠١ھكم في ١٠- ٣

االنتخابات الطالبيةالسيد رئيس القسم ٢٨/١١/٢٠٠٢ھكم في  ٧٨٩- ٤

الفصل االول / اللجنة االمتحانية السيد رئيس القسم  ٧/٧/٢٠٠٣ھكم في  ١٥٣٢- ٥

لجنة تصليح دفاتر امتحانية قسم السيد رئيس ال ١/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ٨٥- ٦

االرشاد التربوي السيد رئيس القسم  ١٤/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٢٧- ٧

الشؤون الطالبية السيد رئيس القسم  ١٤/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٢٨- ٨

لجنة الصيانة في القسمالسيد رئيس القسم  ١٤/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٢٩- ٩

لجنة المشاريع السيد رئيس القسم  ١٥/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٣٣-١٠

لجنة الجردالسيد رئيس القسم  ١٩/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٥٧ - ١١

اللجنة االمتحانية السيد رئيس القسم  ١٤/١٠/٢٠٠٣ھكم في  ١٣١ - ١٢

جھوده في مجلس القسم السيد رئيس القسم  ٢٣/١١/٢٠٠٣ھكم في  ٢٦٢-١٣

لجنة استقبال الطلبة يد رئيس القسم الس ٢٠/١٢/٢٠٠٣ھكم في  ٣٣٨ - ١٤

تأھيل المعمل التجريبي السيد رئيس القسم ١٩/١/٢٠٠٤ھكم في  ٤٧١ - ١٥



استالم وتوزيع الرواتب السيد رئيس القسم  ٩/٥/٢٠٠٤ھكم في  ٧٠٨-١٦

معاون رئيس القسم السيد رئيس القسم  ١٤/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٧٨ - ١٧

لجنة الجرد السيد رئيس القسم  ١٠/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٤٢ - ١٨

لجنة الصيانة السيد رئيس القسم  ١٠/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٤٤ - ١٩

لجنة الشؤون الطالبية السيد رئيس القسم  ١٠/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٤٦ - ٢٠

اللجنة االمتحانية السيد رئيس القسم  ١٤/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٧٩-٢١

دورات تقوية جھوده في السيد رئيس القسم  ٧/٩/٢٠٠٤ھكم في  ٢٣ - ٢٢

لجنة االرشاد التربوي السيد رئيس القسم  ١٥/٨/٢٠٠٤ھكم في  ١٠٥٢-٢٣

جھوده في امتحانات الفصل االول السيد رئيس القسم  ١٧/١٢/٢٠٠٤ھكم في  ٥٢٦ - ٢٤

في القسماعادة االعمار السيد رئيس القسم  ٢/٢/٢٠٠٥ھكم في  ٥٣٨-٢٥

معاون رئيس القسم السيد رئيس القسم  ١٠/٧/٢٠٠٥ھكم في  ١٠٦٩ - ٢٦

لجنة الشؤون الطالبية السيد رئيس القسم   ٦/١٠/٢٠٠٥ھكم في  ١٣٦٩ - ٢٧

لجنة الجردالسيد رئيس القسم  ٦/١٠/٢٠٠٥ھكم في  ١٣٧٠ - ٢٨

لجنة الصيانة السيد رئيس القسم  ٦/١٠/٢٠٠٥ھكم في  ١٣٧١-٢٩

جھوده في مجلس القسم السيد رئيس القسم  ١٠/١٠/٢٠٠٥ھكم في  ١٣٨٤ - ٣٠

معاون رئيس القسم السيد رئيس القسم  ١٢/٦/٢٠٠٦ھكم في  ١٣٨١-٣١

رئاسة القسم وكالة اثناء العطلة الصيفية السيد رئيس القسم  ١٧/٩/٢٠٠٦ھكم في  ١٤٠٨ - ٣٢

جھوده في مجلس القسم القسم السيد رئيس  ٧/٨/٢٠٠٦ھكم في  ١٢٦٦-٣٣



ممتاز .رئيس القسم خالل ايفاد دالسيد رئيس القسم   ١٢/٥/٢٠٠٧ھكم في  ٥٩٢ - ٣٤

اتمام عام دراسي السيد رئيس القسم  ١٢/٧/٢٠٠٧ھكم في  ٧١١-٣٥

لجنة الھيكل التنظيمي السيد رئيس القسم  ٣/٧/٢٠٠٧ھكم في  ٦٧٤ - ٣٦

اللجنة االمتحانية السيد رئيس القسم  ٦/٩/٢٠٠٧ھكم في  ٩٢٢-٣٧

تمشية امور القسم محل رئيس القسم السيد رئيس القسم  ٢٣/١/٢٠٠٨ھكم في  ٧٧-٣٨

القيام بمھام معاون رئيس القسم السيد رئيس القسم  ٣/٧/٢٠٠٨ھكم في  ٨١٩ - ٣٩

بة لجنة انضباط الطلالسيد رئيس القسم  ٣/٧/٢٠٠٨ھكم في  ٨٣٩ - ٤٠

لجنة الجرد السيد رئيس القسم  ٣/٧/٢٠٠٨ھكم في  ٨٢٩ - ٤١

جھوده في رئاسة القسم وكالة السيد رئيس القسم  ٢٩/١٠/٢٠٠٩ھكم في  ١٦٧٧ - ٤٢

جھود معاون اداري السيد رئيس القسم  ٢/٨/٢٠١١ھكم في  ١٤٣٨-٤٣

لدراسة المسائية تدريس طلبة االسيد رئيس القسم  ١٦/٦/٢٠١١في   ١١٦٥ - ٤٤

معاون رئيس القسم السيد رئيس القسم  ٢٩/٦/٢٠١٠ھكم في  ١٢٩٠-٤٥

 

 

  )اللغات والحاسبة( المھارات-١٢

 اللغه االنكليزيه 
 دورة اساسية بالحاسوب 
 دورة الحكومة االلكترونية 

  

  الكتب/المنشورات-١٣

  التوجد 



 

  على طلبة الدراسات العليا اإلشراف- ١  

  وثالثة طلبة الزالو مستمرين طلبة ماجستير مسةخاالشراف على.   

  

  المنشورة المقاالت- ٢  

1-Fe/Cu Galvanic Corrosion In Flowing 3.5% NaCl solution at 40C°. 
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  األخرى األكاديميةالنشاطات  -١٤

 الجامعة التكنولوجية(.عضو اللجنة التنسيقية بين وزارة النفط ووزارة التعليم العالي(. 
 ة الكثير من اللجان في القسمسرئا. 
 رئاسة اللجنة االمتحانية لمدة خمس سنوات وعضويتھا لمدة اربعة سنوات. 
 االشراف على تأھيل مختبرات القسم وعلى صيانة الكثير من االجھزة.  
  حيث تم اضافة طابق الى بناية القسم وملحق ٢٠١٢- ٢٠٠٨من شھر التاسع ترأس لجنة اعمار القسم

 .افة طوابق القسم االخرى كث طوابق باالضافه الى اعمار من ثال
 العمليات الكيمياوية/ لجنة المشاريع  رئيس. 
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  ات الحديثة في تصفية النفط والغازينقالمؤتمر العلمي االول للت. 
   ات الحديثة في تصفية النفط والغازينقللت الثانيالمؤتمر العلمي. 


