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  التكنولوجيةمن اجلامعة  ميكانيكبكالوريوس هندسة  .1

 التكنولوجيةاجلامعة من  ميكانبكهندسة ماجستري  .2
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  -ؤهالت :امل - 4

  ) وحلد االن-2002( كلية اهلندسة للفرتة  القادسية يف العمل يف املكتب االستشاري اهلندسي يف جامعة-1

 مـدن  و السـماوة (  شبكات الصـرف الصـحي مثـل مشـروع جمـاري الكـوت      ل امليكانيكية تصاميمال إعداد - 2

سط ( حمطات رفع و حمطات اهلالل) و مشروع املدن الثالث يف حمافظة وا ،لدراجيا ،اخلضر  ،النجمي

  .)و شبكة الصرف الصحي املعاجلة 

احلاسبة االلكرتونية ومعرفة تشغيل  أجهزةعلى  التصميمية باإلعمالبرجمة التصاميم اهلندسية اخلاصة  - 3

وحمطات  الصرف الصحي حملطات  املضخات ومنها تصاميم التصميمية اإلعمالاجلاهزة يف جمال  الربجميات

   JLوMSC/NASTRAN و  AUTO CAD و ANSYS مباستخدا الرفع

ANLAYZER 2008  

بشكل هندسـي وعملـي صـحيح حيـث عملـت العديـد مـن التصـاميم يف قسـم           منظومة تربيدتصميم    - 4

القاعة مثل   اجلامعة القادسيةو املكتب االستشاري اهلندسي يف  اهلندسية يف اجلامعة القادسية نالشؤو

 متعددة االغراض

 عضو  يف املؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير - 5

 عضو يف مؤسسة حقوق املرأة  - 6

 عضو يف مؤسسة حقوق االنسان - 7
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 اإلنتاج العلمي

  البحوث املنشورة.1

  رسالة الماجستیر ( تصمیم القارنات باستخدام طریقة العناصر المحددة) -1

طریقة العناصر المحددة دراسة تأثیر العزل الحراري على احمال التدفئة باستخدام - 2  

طریقة  اسنان للتروس العدلة على االجهادات والتشوهات باستخدامدراسة تأثیر تغیر شكل  - 3

 العناصر المحددة 

4-FINITE ELEMENT METHOD FOR NATURAL VIBRATION    
ANALYSIS OF HELICAL SPRING 
 
 
 
 

   .مشاريع حبثية2

و اإلشراف على مشاريع البحثية لطالب املرحلة الرابعة يف هندسة  امليكانيكيةل اهلندسة لدي العديد من املشاريع البحثية يف جما

  .جامعة القادسية) كلية اهلندسة  يفمنظومة تربيد لقاعات دراسية (مثل تصميم  امليكانيكية
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