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السيرة الذاتية 
لٌث وضاح أسماعٌل فٌاض الجبوري االسم 

قسم هندسة المواد  \الجامعة التكنولوجٌة مكان العمل 

 1977 \بغداد محل وتارٌخ الوالدة 

ذكر الجنس 

مسلم الدٌانة 

متزوج الحالة االجتماعٌة  

 186د-17ز-427م\الكاظمٌة\بغدادعنوان السكن 

 alfahadlwi@yahoo.comعنوان البرٌد االلكترونً 

 0096407700728767-0096407901637949-0096415225857رقم الهاتف  

مدرس المرتبة العلمٌة 

هندسة مٌكانٌكٌة  التخصص العام  

قوى التخصص الدقٌق  

عربٌة وأنكلٌزٌة اللغات  

 ,Office 2000/XP/Vista, AutoCAD, Adobe Photoshop CS3مهارات الحاسوب 

Fortran Power Station, Grafer 4, Hardware Maintenance, 

…etc. 

الجامعة \مركز التدرٌب والمعامل)مشرف علمً على تدرٌب الطلبة  -1المهام االدارٌة  
. نولوجٌةالتك

. مقرر قسم هندسة المواد -2

سنة  ( 14)سنوات الخدمة  

 1/10/1995تارٌخ أول تعٌٌن  

 
: (1ملحق ) الشهادات

كلٌة        / ، قسم الهندسة المٌكانٌكٌة(هندسة طائرات)كانٌكٌة يمهندسة  ،(2000) بكالورٌوس -1
تخمٌن الخواص الدٌنا هوائٌة "التخرج أسم مشروع  ، الجامعة التكنولوجٌة /الرشٌد للهندسة والعلوم 

. "(NACA 0015)لمطٌار 
كلٌة  /هندسة مٌكانٌكٌة، قسم الهندسة المٌكانٌكٌة ، (قوى)هندسة مٌكانٌكٌة ، (2005)ماجستٌر  -2 

 بحث وتحسٌن المواصفات"أسم الرسالة الجامعة التكنولوجٌة،  /الرشٌد للهندسة والعلوم 

  ".سرعة فوق الصوتٌةاألٌرودٌنامٌكٌة لطائرة ذات ال
  

 

: البحوث المنشورة

mailto:alfahadlwi@yahoo.com


طائرة ل بحث توزٌع الحمل والضغط على الجناح مع التفاف دوامات األثر"لٌث وضاح اسماعٌل  -1
جامعة بغداد،  –مجلة هندسة الخوارزمً، كلٌة هندسة الخوارزمً ، "ذات سرعة واطئة

2008  .
فً توربٌن التكهف التنبؤ بحدوث التعرٌة بسبب "جعفر مهدي حسن، لٌث وضاح اسماعٌل .د -2

، جامعة 19، رابطة الجامعات العربٌة، مجلة العلوم الهندسٌة "محطة الموصل للطاقة الكهربائٌة
 .2008كلٌة الهندسة،  –بغداد 

 لكرة مجوفةالنتقال الحرارة  الحل التحلٌلً والعملً" علً حسٌن جواد، لٌث وضاح اسماعٌل.د -3
. "معدل التدفقوت درجة حرارة الجدار ثبو حالةفً 

           

: العلميةخبرة 
نوع العمل مكان العمل الفترة الزمنٌة 

كلٌة الرشٌد  –بغداد  –العراق  2000-2002
الجامعة  /للهندسة والعلوم 

التكنولوجٌة 

: تدرٌس المواضٌع التالٌة
. الرسم الهندسً والمٌكانٌكً. 1
 .الرٌاضٌات. 2

. اسوبتطبٌقات الح. 3
. (عملً)اٌروداٌنمك الطائرات . 4
. (عملً)مكائن االحتراق الداخلً . 5
. (عملً)موائع . 6

الجامعة  –بغداد  –العراق  2002-2005
كلٌة الرشٌد  -التكنولوجٌة 

للهندسة والعلوم  

. (ماجستٌر)طالب دراسات علٌا 

الجامعة  -بغداد  –العراق  2005-2006
ب مركز التدري –التكنولوجٌة 

والمعامل  

. مشرف علمً فً وحدة السٌارات

الجامعة  -بغداد  –العراق لحد االن  -2006
هندسة المواد  –التكنولوجٌة 

: تدرٌس المواضٌع التالٌة -أ
. الرسم الهندسً والمٌكانٌكً. 1
. مٌكانٌك هندسً. 2
. انتقال حرارة وموائع. 3
مشرف علمً على تدرٌب الطلبة فً  -ب

. معاملمركز التدرٌب وال

 
 


