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 المؤهالت االكاديمية 

  قسم الهندسة  -الجامعة التكنولوجية  -الهندسة الميكانيكية التطبيقية  -حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية

 . 5112بغداد  -العراق  -الميكانيكية 

  العراق -جامعة بغداد  -االختصاص هندسة عمليات التصنيع  -حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية- 

 .  1661بغداد 

  بغداد  -قسم هندسة اإلنتاج والمعادن  -الجامعة التكنولوجية  -حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

 .  1661بغداد  -العراق -اختصاص هندسة اإلنتاج

 لكمبيوتر جيد في اللغة العربية واإلنجليزية والروسية وحاصل على الشهادات الدولية الثالثة في تطبيقات ا

 USA certificate in English Language وعلى الشهادة الدولية في اللغة االنكليزية  IC3  - 2010واالنترنيت

ITP TOFEL 2010  1661 –جامعة بغداد   -، و شهادة الكفاءة اللغوية في اللغة الروسية. 

 خبرة التدريس 

 .5112-5112/المرحلة األولىقسم الهندسة الميكانيكية ، ، جامعة كربالء ، كلية الهندسة /  I))عمليات التصنيع  .1

 .5116-5112/المرحلة األولىقسم الهندسة الميكانيكية ، ، جامعة كربالء ، كلية الهندسة  /تكنولوجيا المعادن  .5

 .5111-5112/المرحلة األولىقسم الهندسة الميكانيكية ، ، جامعة كربالء ، كلية الهندسة  /مديرالورش الهندسية  .2

 .5112-5111/المرحلة الثالثةقسم الهندسة الميكانيكية ، ، جامعة كربالء ، كلية الهندسة /  II))المتقدم عمليات التصنيع  .1

 .5112-5112/المرحلة الرابعةقسم الهندسة الميكانيكية ، ، جامعة كربالء ، كلية الهندسة /  II))تصميم المكائن  .2

 كربالء ، كلية الهندسة ، قسم الهندسة الميكانيكية ، المرحلة الرابعةجامعة  (/ANSYS)برمجيات التصميم االنسس  .9

/5112-5112. 

 .بغدداد -العراق -الجامعة التكنولوجية(/ هندسة السيطرة والنظم)قسم هندسة النظم الطبية ( المرحلة الثالثة)المواد االحيائية  .2

5119-5112 

-5119 .بغدداد -العراق -الجامعة التكنولوجية(/ ميكاترونكس)والنظم قسم هندسة السيطرة ( المرحلة الثالثة)نظرية المكائن  .2

5112. 
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 .بغدداد -العدراق -الجامعدة التكنولوجيدة(/ ميكاترونكس)قسم هندسة السيطرة والنظم ( المرحلة الرابعة)التصميم الميكانيكي  .6

5112-5112. 

الجامعدددة (/ هندسدددة السددديطرة والدددنظم)الطبيدددة قسدددم هندسدددة الدددنظم ( المرحلدددة الرابعدددة)تصدددميم االجهدددزه االحيائيدددة الطبيدددة  .11

 .5112-5119 .بغداد -العراق -التكنولوجية

المرحلة / قسم الهندسة الكهربائية ، فرع الهندسة االلكترونية،  الجامعة التكنولوجية/  نظرية االحتماالتواالحصاء الهندسي .11

 . 5112 -5112/الثانية 

 .5112-5111هندسة النظم الطبية ،لهندسة الميكانيكية وااإلشراف على عدد من مشاريع التخرج في قسم  .15

 المؤهالت والمهارات

(  5111 - 1626)في مجال  تصنيع وتأهيل  ونصب المكائن والمعدات  وخطوط االنتاج الصناعية وقطع الغيار للسنوات  .1

الفوالذ والمنظومات  للعديد  من القطاعات الصناعية للقطاع الخاص والعام في العراق ، وخاصة في مجاالت صناعة

الهيدروليكية والصناعات اإلنشائية والبالستيكية والغذائية والقوالب المختلفة والمسننات والكيربوكسات والمسبوكات  

والهياكل والخزانات لمعامل االسمنت  ومصافي النفط  ومحطات الطاقة  الكهربائية ومحطات معالجة المياه ومساعدة 

 .مشاكلها الفنيةالشركات الصناعية في حل 

 .خبير في التخطيط الصناعي االستراتيجي وفي دراسة وتاهيل الواقع الصناعي العراقي .2

فدددي العدددراق وتركيدددا وايرلنددددا  تعقدددد". برندددامل التددددريب علدددى الحوكمدددة االسدددتراتيجية للتصدددنيع المسدددتدام" دورة فدددي  .3

مدددع  5121-5115إلعدددداد االسدددتراتيجية الصدددناعية العراقيدددة للسدددنوات  5115 الدددى نيسدددان 5111 مدددن مدددايسوتدددونس 

 ".اليونيدو"وزارة الصناعة والمعادن العراقية ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 الوظائف

 .5112-5119، في الجامعة التكنولوجية ، قسم الهندسة الكهربائية مدرس  .1

 .5112-5112قسم الهندسة الميكانيكية ، في جامعة كربالء ، كلية الهندسة مدرس  .2

 .5119-1626ادارة عدد من المعامل والشركات والورش الهندسية والصناعية  في القطاع الخاص  .3

 المنشورات والمقاالت

1. “Modeling the influence of EDM parameters on the process performances”, A book on 

Mechanical Engineering and Manufacturing Technology, Scholars' Press, Omni Scriptum 

GmbH & Co. KG, Germany, 2016. 

2. “Effect of Different Types of Electrodes on Surface Residual Stresses Induced by EDM 

Process for AISI D2 Die Steel”, International Journal of Engineering Sciences & Research 

Technology (IJESRT), Vol. 4, pp. 703-712, Issue 1, January, 2015. 

3. “Surface Residual Stresses Induced by Shot Blast Peening After EDM of AISI D2 Die Steel 

Using Two Types of Electrode”, International Journal of Current Engineering and Technology 

(IJCET), Vol.5, No.1, pp. 227-234, Feb-2015. 

https://www.morebooks.de/store/gb/book/modeling-the-influence-of-edm-parameters-on-the-process-performances/isbn/978-3-659-83742-5
https://www.morebooks.de/store/gb/category/mechanical-engineering,-manufacturing-technology/130_by__
https://www.morebooks.de/store/gb/category/mechanical-engineering,-manufacturing-technology/130_by__


 

كربالءالتكنولوجيةعة ـــجامال  
قسم الهندسة االلكترونية/ الكهربائية  الهندسة قسم  
سعد محمود علي. م.للتدريسي د يرة الذاتيةــالس  

4. “Effect of SiC Powder Mixing (PMEDM) on Surface Residual Stresses Using Copper and 

Graphite Electrodes”, Elixir Mechanical Engineering International Journal, Vol. 80, pp. 30960-

30967, 2015. 

5. “Study the Effect of the Graphite Powder Mixing Electrical Discharge Machining on Creation 

of Surface Residual Stresses for AISI D2 Die Steel Using Design of Experiments”, Engineering  

and  Technology Journal / University of Technology, Eng. &Tech. Journal, Vol.33,Part (A), 

No.6, pp. 1399-1415, 2015. 

6. “Prediction Models of Surface Roughness, Material Removal Rate and Tool Wear Ratio 

Models for SiC Powder Mixing EDM” Engineering and Development Journal, Al-Mustansiriya 

University, Vol.19, No.6, pp. 73-92c, Sep. 2015. 

7. “Studying and Modeling the Effect of Graphite Powder Mixing Electrical Discharge 

Machining on the Main Process Characteristics”, Al-Khwarizmi Engineering Journal, 

University of Baghdad, Vol. 11, No3, pp. 20-36 (2015). 

8. “The Effect of Electrical Discharge Machining (EDM) Total Heat Generated in on the White 

Layer Thickness (WLT) and Fatigue Life for Die Steel”, Multidiscipline Modeling in Materials 

and Structures– under publication. 

9. “Effect of Electrical Discharge Machining and Shot Blast Peening Parameters on Fatigue Life 

of AISI D2 Die Steel”, Journal of Engineering, College of Engineering, University of Baghdad, 

Iraq Vol.22, issu 11, pp. 111-135. 

10. “The Effect of SiC powder Mixing Electrical Discharge Machining (PMEDM) on Fatigue Life of 

AISI D2 Die Steel”, Engineering Science and Technology, an International Journal “Elsevier 

Editorial System” Vol.19, pp. 1400-1415, Sep. 2016. 

11. “Fatigue Life of Graphite Powder Mixing Electrical Discharge Machining AISI D2 Tool Steel”, 

Journal of Solid Mechanics - under publication. 

12. “Promoting Strategy for Economic, Industrial and Technological Development in Iraq”, - 

under publication. 

13. “Optimization the Influence of Micro-EDM for 304L Stainless Steel Using Different 

Electrodes”, - under publication. 

 كباحثالمؤتمرات المشارك بها 

 -كليدددددة الهندسددددددة –جامعدددددة كددددددربالء  – "أضدددددواء علدددددى الواقددددددع الصدددددناعي فددددددي العدددددراق وسددددددبل النهدددددو  بدددددد   .1

  :المعنون لبحثواشتركت في  با. 51/1/5111بتاريخ

 ."ارات  وتحديث أهداف  أعادة بناءه وتطوير مسدراسة الواقع الصناعي العراقي وخطة " 

 

http://www.jsm-iauarak.com/
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 الجمعيات العلمية المشارك فيها 

 .استشاري /الرتبة - 1661عضو نقابة المهندسين العراقيين منذ عام 

 الجوائز والدروع التقديرية

 والتقدير والمكافئات الشكر الكتب من كبير عدد على حاصل •

 المحاضرات العامة واالعمال التطوعية وخدمة المجتمع 

مددع وزارة  5121-5115االسددتراتيجية الصدناعية العراقيددة للسدنوات  وكتابدة  عضدو فريدا االسددتراتيجية العراقيدة إلعددداد .1

فدي العدراق وتركيدا وايرلنددا  انجدزتالتدي و "اليونيددو"منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعة العراقية والمعادن و

 .5115إلى أبريل  5111وتونس خالل الفترة من مايو 

مركدز كدربالء للدراسدات  مقددم الدى ( المسدتدامة فدي محافظدة كدربالء المقدسدة اسدتراتيجية تحقيدا التنميدة)مشدروع مقتدر   .5

 .59/11/5111في العتبة الحسينية المقدسة  والبحوث

اسددتراتيجية النهددو  بالتنميددة االقتصددادية والتطددور " بعنددوان، المركددز الثقددافي للحشددد الشددعبيملتقددى  القدداء محاضددرة فددي .2

 . 2/1/5112 في" التكنولوجي في العراق

/ جريدددة كددربالء اليددوم " / نحددو بندداء إسددتراتيجية حقيقيددة وشدداملة للنهددو  بددالواقع الصددناعي لمحافظددة كددربالء المقدسددة " .1

 . 5112-حزيران /  125العدد


