
  -السیــــــــــــــــــرة الذاتیـــــــــــــــــــــــــة :

 رعد سھیل احمد عدنان حافظ -االســـــــــــــــــــــــــم : -

 تدریسي (مدرس) -الدرجة العلمیة والعنوان الوظیفي : -

 ماجستیر ھندسة معادن -الشھـــــــــــــادة  : -

 1974 -التولـــــــــــــــــد : -

 -07901329466الھاتـــــــــــــــــف : -

 raadhafidh@uotechnology.edu.iq -البرید االلكتروني : -

                                                  raadhafidh@yahoo.com 

 االنكلیزیة  -اللغات االجنبیـــــة : -

 سنة  12 -ـدة الخدمــــــة :مــــ -

 ال یوجد  -المناصب التي شغلھا والخبرات االداریة : -

  -الشھادات الحاصل علیھا :

بكلورویوس    ھندسة إنتاج  قسم ھندسة  اإلنتاج  و المعادن  الجامعة  -1

    1997التكنولوجیة  عام  

و المعادن  الجامعة   ماجستیر   ھندسة معادن    قسم ھندسة االنتاج -2 

  2002التكنولوجیة عام 

  -الخبرات التدریسیة : -

مادة  مبادئ الحاسبات االلكترونیة  نظري الصف األول قسم ھندس�ة الم�واد     -
2002- 2011 

مادة السباكة و اللحام  عملي   الصف الرابع مختبر السباكة  قسم اإلنتاج  -
  2000-1999و المعادن  

الحاس��بات االلكترونی��ة   عمل��ي  الص��ف األول قس��م ھندس��ة  م��ادة  مب��ادئ  -
  2012 -2002المواد     

-  2004مادة اختیار المواد   عملي الصف الثال�ث  قس�م ھندس�ة الم�واد     -
2006   

mailto:raadhafidh@uotechnology.edu.iq


 

  2006مادة میتالورجیا المساحیق عملي الصف الرابع قسم ھندسة المواد  -
-   2008الم��واد  م��ادة فح��ص الم��واد العمل��ي الص��ف الثال��ث قس��م ھندس��ة -

2009 
  2010) العملي  الصف الثالث قسم ھندسة المواد 2مادة طرق تصنیع ( -
 على مشاریع تخرج الصف الرابع  اإلشراف -
 المشاركة في لجان مناقشة مشاریع الصف الرابع  -

 
 ال یوجد -التدریس في الجامعات االخرى غیر الجامعة التكنولوجیة : -

 ال یوجد  -التدریس في الدراسات العلیا : -

 یوجد ال-االشراف على الدراسات العلیا ( ماجستیر و دكتوراه ) : -

 ال یوجد -مناقشة طلبة الدراسات العلیا : -

 ال یوجد  -تقییم اطاریح الدراسات العلیا علمیاً : -

 ال یوجد  -تقییم البحــــوث العلمیـــة : -

  -المواضیع التي درستھا للدراسات االولیة : -
بات االلكترونیة  نظري الصف األول قسم ھندسة المواد    مادة  مبادئ الحاس

2002- 2011 

  -البحــــوث المنشـــــــورة : -

 4- ألمنی��ومتص��میم المغ��ذیات و بواب��ات الص��ب بمس��اعدة الحاس��وب لس��بیكة  -

% نح��اس   مش��ترك م��ع أ.د. ن��وال ع��زت عب��د اللطی��ف  (نش��ر ف��ي وق��ائع  
العلوم والتكنولوجیا ( ھیئ�ة التص�نیع المؤتمر الھندسي المشترك بین وزارة 

 1الع���دد  7العس���كري س���ابقا)  و جامع���ة النھ���رین (ص���دام س���ابقا) المجل���د 

2002( 

تصمیم  المجرى  وبوابات الصب  للسباكة في القوالب المعدنی�ة ( نش�ر ف�ي  -
 )  2008  10العدد   26مجلة الھندسة و التكنولوجیا  المجلد 



اس����وب  لنس����بة اإلض���افة م����ن كاربی����د التص���میم و االختی����ار بمس���اعدة الح -
س�یلیكون المس�تخدمة ف�ي مك�ابح  –السیلیكون لتصمیم مسبوكات  األلمنیوم 

السیارات  مشترك مع م. ایمان عدنان ( نشر في مجلة جامع�ة باب�ل ش�ؤون 
 )  2006عام  5العدد  13ھندسیة المجلد 

لس�بیكة  يالحبیب� والحجم المجھریة البنیة على الجریان منظومة تصمیم تأثیر -
  28مغنیسیوم  ( نشر في مجل�ة الھندس�ة و التكنولوجی�ا  المجل�د – األلمنیوم

 )  2010  13العدد 

إعداد نظام للتصمیم بمساعدة الحاسوب لتطبیقات السباكة المعدنیة  مشترك  -
عدنان  (نشر في المجلة العراقیة للھندسة المیكانیكیة للم�ؤتمر  مع م. ایمان

العلم��ي العراق��ي  ف��ي الع��دد الخ��اص  بوق��ائع الم��ؤتمر العلم��ي األول لكلی��ة  
 )    2010ھندسة المواد 

 ال یوجد  -ألیـــــــــــــف الكتــــــــــب :ت -

 -كتــــــــــــــب الشكــــــــــر : -
 547ھـ.د /5یس قسم ھندسة المواد  عدد كتاب شكر من السید رئ-1 -

 13/5/2002بتاریخ  

  1626ھـ.د / 4كتاب شكر من السید رئیس قسم ھندسة المواد  عدد -2 -

 29/6/2010بتاریخ  

بتاریخ   547ھـ.د /4كتاب شكر من السید رئیس قسم ھندسة المواد عدد -3 -

30/11/2011 

-    
بتاریخ  5/م.ج/6بعدد  كتاب شكر من السید رئیس الجامعة التكنولوجیة-4 -

22/6/2005   

 نقابة المھندسین العراقیة  -لنقابات والھیئات االستشاریة :ا -

 جمعیة المھندسین العراقیة                                       


