
 السـيرة الـذاتـية

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المعلىماث الشخصيت
 انذكزٕر رعذ يحًذ خٕاد عجبش انخبنصٙ االضى:

  8/8/3591ربرٚخ انًٛالد: 

ركراندُص:  

يزسٔجانحبنخ انسٔخٛخ:  

عرثٛخانمٕيٛخ:  

   56553539778رلى انٓبرف:

Dr.raadalkhalissi@gmail.com :َٙٔانجرٚذ االنكزر 

 التحصيل الذراسي :

 ثكبنٕرٕٚش ُْذضخ انُفط ٔانًعبدٌ / كهٛخ انُٓذضخ / خبيعخ ثغذاد    3563-3567

 دثهٕو عبنٙ يٍ انكهٛخ انٕطُٛخ انعهٛب نهجزرٔل ٔانًحركبد / يركس انذراضبد انعهٛب نهحفر 3585 – 3565

 ٍ /يعٓذ انجزرٔل انفرَطٙ /ثبرٚص / فرَطبئاضزثًبر انًكب                     

 ( فرَطب .IFPٔيعٓذ انجزرٔل انفرَطٙ ) 3دكزٕراِ ُْذضخ يكبيٍ انُفط / خبيعخ ثٕردٔ /  3581 – 3585

 

 الذرجت العلميت:

 دكزٕراِ

 النشاطاث البحثيت:

  .اطرٔحخ حٕل انطرق انحرارٚخ نالضزخالص انًذعى نهُفط انًكًُٙ

 الخبرة:

 . يكًُٛخ أنٛخ ٔ رفصٛهٛخ ثبضزخذاو انجرايح اندبْسح ٔرطٕٚر انحمٕل انُفطٛخ دراضبد

 المهاراث:

 اضزشبراد ُْذضٛخ يكًُٛخ 

 ٔانعرثٛخانهغبد االَكهٛسٚخ ٔانفرَطٛخ 

 2ٔرر٘ رر٘ ٔ ضًجطذ  2ثرايح انحبضٕة ثٛزب 

 نغخ انحبضٕة فٕررراٌ
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 السـيرة الـذاتـية

 اهم الذوراث التذريبيت والتطىيريت داخل وخارج العراق:

 
 كركُص / انُرٔج. 7/35/3569نغبٚخ  2/6/3569انزذرٚت فٙ يُدى ثَٕٛفبرٍ يٍ  -3

 .3587دٔرح ُْذضخ انًكبيٍ / انعراق  -2

 .3586انزطجٛمٛخ / انعراق دٔرح ُْذضخ انًكبيٍ  -1

 .3586دٔرح االضص انرٚبضٛخ نزًثٛم انًكبيٍ / انعراق  -4

 .3588دٔرح رًثٛم انًكبيٍ / انعراق  -9

 .3589دٔرح حبضجخ رٕشٛجب / انعراق  -7

 .3588دٔرح حبضجخ ا٘ ضٙ ال /انعراق  -6

 .3588دٔرح ٔرشخ رًثٛم انًكبيٍ نذٖ شركخ رٕربل انفرَطٛخ / ثبرٚص  -8

 .3589( عشرح اٚبو عبو 35انُفطٛخ انُٓذٚخ نًذح ) دعٕح نزفمذ انصُبعخ -5

 فٙ اندبيعخ انزكُٕنٕخٛخ/ 23/4/2533نغبٚخ  35/4/2533دٔرح طرائك انزذرٚص نهفزرح يٍ -35

 يركس انزعهٛى انًطزًر / ثغذاد /انعراق.

      

 كتب الشكر والتكريماث:
 (7( ٔيكبفئخ َمذٚخ عذد )2كزبة شكر عذد )

 2533اندبيعّ انزكُٕنٕخٛخ كزبة شكر يٍ رئٛص 

 2533كزبة شكر يٍ رئٛص لطى ركُٕنٕخٛب انُفط / اندبيعّ انزكُٕنٕخٛخ 

 2012كزبة شكر يٍ رئٛص اندبيعّ انزكُٕنٕخٛخ 

 2532شكر يٍ رئٛص لطى ركُٕنٕخٛب انُفط / اندبيعّ انزكُٕنٕخٛخ  ضجعخ كزت 

 

 المناصب االداريت:
 / يركس انٕزارح / دائرح انًكبيٍ ٔرطٕٚر انحمٕل / ثغذادرئٛص يُٓذضٍٛ فٙ ٔزارح انُفط انعرالٛخ  -3

 رئٛص فرع ركُٕنٕخٛب يكبيٍ انُفط / لطى ركُٕنٕخٛب انُفط / اندبيعّ انزكُٕنٕخٛخ -2

 الجمعياث والمنظماث الحكىميت:
 انعرالٍٛٛ ٍَٛمبثخ انًُٓذض

 

 النذواث والمؤتمراث:
 

 انًشبركخ فٙ انًؤرًر االٔرثٙ انثبَٙ نطرق االضزخالص انًذعى نهُفط انًكًُٙ /  -3

 3581لصر انًؤرًراد/ ثبرٚص 

( انزٙ الًٛذ فٙ يركس ثحٕس انُفط EORانًشبركخ فٙ انُذٔح االٔنٗ نسٚبدح االضزحصبل نهُفط انًكًُٙ ) -2

 3589/يدهص انجحش انعهًٙ عبو 

( انزٙ الًٛذ فٙ يركس ثحٕس انُفط EORاالضزحصبل نهُفط انًكًُٙ )انًشبركخ فٙ انُذٔح انثبَٛخ نسٚبدح   -1

 3587/يدهص انجحش انعهًٙ عبو 

 7/32/2533-9/ االيبراد انعرثٛخ انًزحذح / دثٙ  Get energy For Iraqانًشبركخ فٙ انًؤرًر -33 -4

 


