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  . الجامعة التكنولوجية بغداد-  تكنولوجيا الطاقة والطاقات المتجددةمركز 

ا�6(�دات ا� ��4 
�)���:  

. العراق -بغداد / كلية الرشيد  في الهندسة بكالوريوس 1980 / 
  الميكانيكية

/ كلية الرشيد/١٩٨٦) ديناميك الهواء(ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

.بغداد العراق  

هندسة الطاقة الشمسية والطاقات (وراه في الهندسة الميكانيكية دكت

  .جامعة دمشق/  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ٢٠١٠ )المتجدد
  #*رس  ا��78 ا���-�

  . وزارة الدفاع- مدير معمل لتصليح المعدات الثقيلة . م ١٩٨٤-١٩٨٠  التاريخ الوظيفي

ديناميك الحرارة، انتقال ( م تدريسي في المواضيع . م١٩٩٩-١٩٨٧

حرارة، ميكانيك السوائل، ديناميك الهواء، الرسم الميكانيكي، عمليات 

  .الرشيد الكلية –يةالميكانيكالهندسة قسم ) اإلنتاج،علوم المعادن

كلية  -يب، باإلضافة إلى التدريس مدير ورش التدر ٢٠٠١-١٩٩٩

  .الرشيد

  .كلية الرشيد -ماويةم تدريسي في قسم الهندسة الكي. م٢٠٠٣-٢٠٠١

  . كلية الرشيد–م تدريسي قسم الهندسة الميكانيكية . م٢٠٠٥-٢٠٠٣

.  الجامعة التكنولوجية–الطاقة تكنولوجيا م مركز . م٢٠٠٧-٢٠٠٥

  . الطاقةتكنولوجيا  مدرس في مركز2012-٢٠١٠

  .مركز تكنولوجيا الطاقة/  رئيس قسم طاقة الرياح ولحد اآلن-٢٠١٢
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  )٢٠٠٣- ١٩٩٩(وزارة ا�,&���   ا��"�6رات

  )٢٠١٥-٢٠١٣( ��	�Dر@�ت �g�C# %T إدارة ���6� ا���#�

 ��  :الطاقات المتجددةتطبيقات في   ا�>	�ة ا��-�

  .5Kwتصميم وتصنيع أنواع مختلفة من توربينات الرياح ولغاية 

  .  تصميم وتصنيع أنواع مختلفة من مقطرة الماء الشمسية

كهربائية الشمسية مزود بالموجه الشمسي البناء منظومة الطاقة 

  .Kw١٠٠لغاية  أداءها، منظومات السيطرة علىو 

  :الهندسة الميكانيكيةتطبيقات في 

  .تصنيع مكائن قطع المعادن باالستنساخ

  .تصنيع مكائن قطع المعادن بالشرارة الكهربائية والتآكل الكيماوي

  .تصنيع سبائك ملغم األسنان الطبي

  .تصنيع مساند التحميل المسامية للمحركات الكهربائية 

  .سباكة المعادن بالحقن

   .الغير فعالة إنتاج مساحيق بعض المعادن

  . الباردةاستخدام البالستك ذات التفاعل الحراري في اإلنتاج بالقوالب

  .يبر كالساالعمل في صناعة المواد المركبة الف

  .تصميم وبناء أنظمة السيطرة الميكانيكية

  . صناعة بطاريات الرصاص الحامضية

  :الهندسة الكهربائِيةتطبيقات في 

  .10w-10kwيم وتصنيع محوالت الطاقة الكهربائية بحدود تصم

تصميم وتصنيع مولد الطاقة الكهربائي ذات المغانط الثابتة وبحدود 

5kw.  

  .تصنيع قلب المحوالت الكهربائية وافران الحث عالية التردد

  .تصنيع المغانط السيراميكية

  .خبرة في الطالء الكهربائي للمعادن

  .يطرة الكهربائيةتصميم وبناء أنظمة الس
 


