
 

 

 

 / استاذ مساعد الدكتور صالح عبد الجبار صالح

 كيمياويةهندسة  االختصاص العام :

 انتقال مادة االختصاص الدقيق : 

 

 سيرة ذاتية

 الخبرات
 الديوانية  قسم الهندسة الكيمياوية، كلية الهندسة ،جامعة القادسية           لحد االن -2014

 الديوانية   جامعة القادسية      رئيس قسم الهندسة الكيمياوية كلية الهندسة  3122-2014

 ةالديواني   ، كلية الهندسة ،جامعة القادسيةالهندسة الكيمياوية قسم           3112-3122

 الديوانية   قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة ،جامعة القادسية   3112 -3112

 بغداد   ، المركز الهندسي، الشركة العامةقسم العمليات الكيمياوية  3113-3112

 والمعادنوزارة الصناعة للتصاميم واالستشارات الصناعية، 

 بغداد    قسم الفحص الهندسي والسالمة الصناعية ، 3111-3113

 مشروع كاربونات الصوديوم الشركة العامة للتصاميم 

 واالستشارات الصناعية،وزارة الصناعة والمعادن 

 بغداد    قسم تنفيذ المشاريع ،مركز بحوث ابن البيطار،   2226-2222

 ناعة والمعادنمشروع االيزوسوربايد، وزارة الص   

 بغداد     قسم التصاميم مركز بحوث ابن البيطار،   2224-2226

 وزارة الصناعة والمعادن. 

 

 

 

 

 التعليم

 الكاظمية المقدسة ،حي الحريةالسكن: 

 العراق/ بغداد 

e-mail: salih.rushdi@qu.edu.iq 
   dr.alsalih@gmail.com 
cellphone:00964 79012 30881 

mailto:dr.alsalih@gmail.com


 بغداد  جامعة بغداد ،كلية الهندسة ،دكتوراه هندسة كيمياوية،  3113-3117

 قسم الهندسة الكيمياوية 

 بغداد  كيمياوية،جامعة بغداد ،كلية الهندسة ،ماجستير هندسة   2222-3111

 قسم الهندسة الكيمياوية 

 بغداد  جامعة بغداد ،كلية الهندسة ،بكالوريوس هندسة كيمياوية،  2292-2223

 قسم الهندسة الكيمياوية 

 

 
    اللغات

 العربية )اللغة االم(
    

 (نطقا وكتابةاالنكليزية )
 

 

    المواد الدراسية

 الهندسة المدنيةقسم      3الرياضيات    3112-3112

 قسم الهندسة الكيمياوية  الكيمياء العضوية   3119-3112

 قسم الهندسة الكيمياوية  3 مباديء الهندسة الكيمياوية   3112-3125

 قسم الهندسة الكيمياوية     رسم هندسي   3112-3121

 قسم الهندسة الكيمياوية   لغة انكليزية   3121-3122

 قسم الهندسة الكيمياوية    ال المادةانتق  الوقت الحالي -3121

 قسم الهندسة الكيمياوية   تصميم معدات  الوقت الحالي  -3122

 قسم الهندسة الكيمياوية 2مباديء الهندسة الكيمياوية    الوقت الحالي  -3125

 

 

 

 

 المناصب االدارية



 القادسيةرئيس قسم الهندسة الكيمياوية كلية الهندسة ،جامعة    3125 -3122

 مدير مشروع االيزوسوربايد   3113-3114

 رئيس قسم الفحص الهندسي والسالمة الصناعية في مشروع كاربونات الصوديوم   3111-3113

   رئيس شعبة تصاميم االنابيب في مركز ابن البيطار لبحوث االدوية   2226-2222

 

 

 الدورات التدريبية

 التصنيع العسكري هيئة   2224   21دورة تصميم االتوكاد  .2
 هيئة التصنيع العسكري  2225  دورة تصميم االنابيب .3
 الجامعة التكنولوجية/ التعليم المستمر  2225  دورة تصميم المبادالت .4
 الجامعة التكنولوجية/ التعليم المستمر  2226  دورة تصميم المضخات  .5
 مرالجامعة التكنولوجية/ التعليم المست  2226  دورة التصميم االساس  .6
 جمعية السالمة المدنية والفحص الهندسي  3111دورة السالمة المدنية والفحص الهندسي  .7
 جمعية المهندسين  3112  دورة االدارة الصناعية .2
 مقر الوزارة  3113  دورة التطوير االداري .9
 المكتب االستشاري لخدمات المعلوماتية  3112   دورة تقنيات التعليم .2

 مركز تطوير طرائق التدريس  3112  دورة طرائق تدريس .21
 مركز الحاسوب  3122   دورة انترنيت .22
  المانيا–نورمبرغ   3123 دورة تطوير المالكات التدريسية .23
 جامعة دالوير/ الواليات المتحدة االمريكية  3125   زمالة فلوبرايت .24

 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة



  عواميد التفقيع بأستخدام الشبكة الذكية( مجلة جامعة الحميري أ. وصالح ص. )التنبأ بمعامل انتقال المادة في

 .2453-2432بغداد ص 

  ،الحميري أ.،صالح ص. وشمران ع.)تحضير االيزوسوربايد داي نايتريت(مجلة الهندسة الكيمياوية والنفط

 .42ص 3111 2وع2م

 الهندسة جامعة القادسية  صالح ص.)التنبأ بأستيالب الغاز بأستخدام الخوارزمية الجينية( المؤتمر االول لكلية

3119. 

  صالح ص.، عالء ح.و ابراهيم ن)التنبأبواسطة الشبكة الذكية لمعامل انتقال الحرارة للجريان الحلقي( المؤتمر

 . 3112الثاني لكلية الهندسة جامعة القادسية 

  باستخدام الشبكة صالح ص، صفاء، حيدر )محاكات معامل انتقال المادة في مفاعل التفقيع ثالثي االطوار

 قيد النشر. 3124الذكية. مجلة الخوارزمي 


