
Curriculum vita of (Dr. Kareem Dakil Jassym al-Adli) 
 
Full Name and Surname: - Kareem Dakil Jassym Al-Adily.  
Place and date of birth: - Iraq / Diwaniyah Province. 
Certification and specialization: - Mechanical Engineering PhD. 
Scientific Title: - Assistant Professor. 
University donor: - Iraq Technological University. 
Graduation year: - 2002. 
Date of first appointment: - 1/7/1987. 
 
Positions helded: 

1. Head of Mechanical Department at the Technical Institute - 
Diwaniyah for the period from 1989-1991. 

2. Director of Coordination in the form of foundation technical 
education for project management consulting offices and 
cooperation mechanism in technical colleges and institutes of all of 
Iraq with all the ministries for the period from 2002-2003. 

3. Dean Technical Institute - Diwaniyah for the period from 
06/01/2003 until 14/03/2011. 

4. Member of the Board of Technical Education Authority. 
5. A member of the Council of the League of Qadisiyah. 
Note: - was nominated to several positions, including: 
1. President of the University of Qadisiyah. 
2. Dean of the Faculty of Engineering. 
3. Other nominations within the body related to technical colleges 

and institutes. 
 
Poster sessions and conferences: - 
 

1. Workshop with all international companies to manufacture devices 
instruction held in London in 2004 with the for the British council. 

2. A training course for the Data Acquisition of managerial skills in 
Amman 2005. 

3. Training session for the German agency GTZ competent in the field of 
automobile maintenance set up in Egypt 2005. 

4.  Training course for senior leadership development in coordination 
with the Organization of the links and the British training center in 
Amman 2007. 

5. A private seminar training and technical education, vocational 
education and vocational training with UNESCO TVT 2008. 



6. Participation in the technical evaluation of laboratory devices to 
UNESCO in Amman, 2009. 

7. Member of the Committee of Experts representing the Ministry of 
Higher Education and Scientific Research as an expert in Russian-Iraqi 
relations in Moscow. 

8. Training Workshop administrative leadership by the British training 
center in Istanbul 2010. 

9. Training Course on CNC machines in Germany and attending science 
fairs 2011. 

10. Participation in the reconstruction of Iraq exhibitions held in Amman, 
Erbil and Basra and Zora and technical colleges in Baghdad and Najaf 

11.  Active participation in conferences and seminars for reconstruction in 
Baghdad and Qadisiyah. 

12. Participation in scientific research and resident participation in 
scientific conferences held in the form of technical education and 
Qadisiyah University and the University of Kufa and Najaf and 
Technical College the other. 

13.  Establish Twinning with British Oxford College for a period of 21 days 
in Britain and open channels of communication for the development of 
the administrative, scientific and technical cooperation with this 
college. 

14. Conference on Higher Education Reform in Iraq 2010. 
 
Other activities: 

1. Member of the Board of Foundation Technical Education 
Authority for a period of four years. 

2. Member of the Board Qadisiyah University for two years. 
3. Member of the scientific curriculum development committees in 

the form of technical education. 
4. Care Project of unemployed people in the province of Diwaniyah. 
5. Chairman of the consulting and laboratory tests of construction 

materials for the province to support the reconstruction process. 
6. Chairman of the Committee study the reality of the development 

of vocational education in the province in coordination with the 
U.S. side and the Directorate of Education in Diwaniyah. 

7. The development of the performance of workers in health 
institutions through the introduction of parallel education tools 
for technical institutes and in coordination with the Presidency 
of the health of Diwaniyah. 



8. Project development consultant colleges and scientific 
departments at the University of Qadisiyah. 

9. Expensive currently developing technical colleges for Diwaniyah 
province. 

10. Manufacturing laboratory equipment in the Technical Institute 
of Diwaniyah in the form of technical education. 

11. Member of Scientific Promotion Committee at the Faculty of 
Engineering - University of Qadisiyah. 

 
Publications: - 

1. Study and analyze the stresses and distractions caused by 
mechanical operation. 

2. Laboratory instruction unit to the heat pipe system. 
3.  The study of corrosion in steel columns used in electric power. 
4. Improve the thermal resistance of fiber-reinforced composite 

material using a surface layer composed of a material crippling 
flame. 

5. Flow and heat transfer fin within the course of a rectangle using the 
triangle-shaped bump. There are books and unpublished research to 
be published and unpublished other research. 

 
 Acknowledgement and appreciation: - 

1. (10) Acknowledgement of the Minister of Higher Education 
and Scientific Research and Technical Education Commission 
before 2003. 

2. (8) Acknowledgement of all the ministers after 2003 and, most 
recently thanks and appreciation to assess the performance 
Kony from the top on Iraq and on my game after completing 
assigned. 

3. (10) Acknowledgment of chief technical education. 
4. (2) thanks and appreciation from the President of the 

University of Qadisiyah. 
5. (2) Acknowledgments from other ministries. 
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province of Diwaniyah. 
7. Holds a certificate of training in mechanics and administrative 

leadership from Britain in order to work Twinning with the 
British College of Oxford. 

 



 السيرة الذاتية

 

 كريم داخل جاسم  العادلي. -االسم الرباعي واللقب:

 العراق /محافظة القادسية. -محل وتاريخ الوالدة:

 دكتوراه هندسة ميكانيكة . -الشهادة والتخصص:

 استاذ مساعد . -اللقب العلمي:

 العراق الجامعة التكنولوجية. -الجامعة المانحة :

 .2002 -اخر شهادة:سنة التخرج والحصول على 

 . 1/7/1897 -تاريخ اول تعيين:

 

 -المناصب التي شغلها:

 . 1881-1898الديوانية للفترة من –رئيس قسم الميكانيك في المعهد التقني  .1

ا ست دددارية واليدددة  المكاتددد مددددير التنسددديق فدددي هيئدددة التعلددديم التقندددي  دارة م ددداري   .2

التعددداون فدددي الكليدددا  التقنيدددة ومعاهدددد العدددراق كافدددة مددد  جميددد  الدددو ارا  للفتدددرة مدددن 

2002-2002. 

 .11/2/2011لغاية  1/6/2002للفترة من الديوانية –عميد المعهد التقني  .3

 عضوا في مجلس هيئة التعليم التقني. .4

 عضوا في مجلس جامعة القادسية. .5

 

 -تم ترشيحي الى عدة مناصب منها: -مالحظة:

 

 رئيس جامعة القادسية. .1

 عميد كلية الهندسة. .2

 تر يحا  اخرى داخل الهيئة تخص الكليا  التقنية والمعاهد. .2

 



 -الدورات والمؤتمرات المشارك بها:

 

ور دددة عمدددل مددد  جميددد  ال دددركا  العالميدددة لتمدددني  ا جهددد ة التعليمدددة المقامدددة  .1

 لين مان البريطانية .م  منظمة  2001في لندن عام 

 .2002تدريبية  كسا  المهارا  ا دارية في عمان دورة  .2

ا لمانيددددة المختمددددة فددددي مجددددال مدددديانة السدددديارا   GTZدورة تدريبيددددة لوكالددددة  .3

 .2002المقامة في ممر 

دورة تدريبيددددة لتطددددوير القيددددادا  العليددددا بالتنسدددديق مدددد  منظمددددة روابددددط ومركدددد   .4

 .2007التدري  البريطاني في عمان 

حلقددددة نقا ددددية خامددددة بالتدددددري  والتعلدددديم التقنددددي والتعلدددديم المهنددددي والتدددددري   .5

 .TVT2009المهني م  منظمة اليونسكو

الم دددداركة فددددي التقيدددديم الفنددددي  جهدددد ة مختبددددرا  لمنظمددددة اليونسددددكو فددددي عمددددان  .6

2008. 

عضدددو لجندددة الخبدددرا  ممدددال عدددن و ارة التعلددديم العدددالي والبحددد  العلمدددي كخبيدددر  .7

 ية العراقية في موسكو .في العلقا  الروس

ور دددة عمدددل تددددري  القيدددادا  ا داريدددة مدددن قبدددل مركددد  التددددري  البريطددداني فدددي  .8

 .2010اسطنبول 

فددددي المانيددددا وحضددددور المعددددار  العلميددددة  CNC دورة تدريبيددددة علدددد  مكددددائن .9

2011. 

 والبمدددرة عدددار  اعمدددار العدددراق المقامدددة فدددي عمدددان واربيدددلمالم ددداركة فدددي  .11

 بغداد والنجف .في  وفي الكليا  التقنية وال ورا 

فدددي بغدددداد  باإلعمدددارالم ددداركة الفاعلدددة فدددي المدددوتمرا  والنددددوا  الخامدددة  .11

 والقادسية .

الم ددداركة ببحدددو  علميدددة وم ددداركة كمقددديم فدددي المدددوتمرا  العلميدددة المقامدددة  .12

تقندددي وجامعدددة القادسدددية وجامعدددة الكوفدددة والكليدددة التقنيدددة نجدددف لفدددي هيئدددة التعلددديم ا

 ى.واخر

يدددوم فدددي بريطانيدددا  21مددد  كليدددة اكدددس فدددورد البريطانيدددة لفتدددرة  وائمدددةتاقامدددة  .13

 وفتح قنوا  اتمال لتطوير ا داري والعلمي والتقني م  هذه الكلية.

 



 -نشاطات اخرى:

 عضو مجلس هيئة التعليم التقني لمدة ارب  سنوا . .1

 عضو مجلس جامعة القادسية لمدة سنتان. .2

 العلمية في هيئة التعليم التقني.عضو في لجان تطوير المناهج  .3

 رعاية م روع العاطلين عن العمل في محافظة الديوانية. .4

رئددددديس لجندددددة ا ست دددددارا  والفحومدددددا  المختبريدددددة للمدددددواد ا ن دددددائية للمحافظدددددة  .5

 لدعم عملية ا عمار .

رئدددديس لجنددددة دارسددددة واقدددد  تطددددوير التعلدددديم المهنددددي فددددي المحافظددددة بالتنسدددديق مدددد   .6

 يرية تربية الديوانية .الجان  ا مريكي ومد

تطدددوير ادا  العددداملين فدددي الموسسدددا  المدددحية مدددن خدددلل اسدددتحدا  دوا  التعلددديم  .7

 الموا ي للمعاهد التقنية وبالتنسيق م  رئاسة محة الديوانية .

 مست ار م روع استحدا  الكليا  وا قسام العلمية في جامعة القادسية . .8

 فظة القادسية.مكلف حاليا باستحدا  الكليا  التقنية لمحا .9

تمدددني  ا جهدددد ة المختبريدددة فددددي المعهدددد التقنددددي الديوانيدددة فددددي هيئدددة التعلدددديم  .11

 التقني .

 جامعة القادسية.-عضو لجنة الترقيا  العلمية في كلية الهندسة .11

 -البحوث المنشورة:

 دراسة وتحليل ا جهادا  وا نحرافا  الناجمة عن الت غيل الميكانيكي. .1

 لمنظومة ا نبو  الحراري.وحدة تعليمة مختبرية  .2

 دراسة التآكل في ا عمدة الحديدية المستخدمة في الطاقة الكهربائية. .3

تحسدددين المقاومدددة الحراريدددة لمدددادة مركبدددة مقدددواة با ليددداف باسدددتخدام طبقدددة سدددطحية  .4

 مكونة من مادة معيقة لله .

انتقددددال الحددددرارة والجريددددان علدددد   عنفددددة داخددددل مجددددرى مسددددتطيل باسددددتخدام نتددددو   .5

 ال كل. مال 

  .  وهناك كت  غير من ورة وابحا  قيد الن ر وابحا  اخرى غير من ورة     

  

 

 



 -التشكرات والتقديرات:

 

هيئددددة و  ددددكر وتقدددددير مددددن و يددددر التعلدددديم العددددالي والبحدددد  العلمددددي( 10) .1

 . 2002قبل  التعليم التقني

واخرهدددا  دددكر  2002 دددكر وتقددددير مدددن جميددد  السدددادة الدددو را  بعدددد ( 9) .2

وعلددد  ادائدددي  علددد  تقيددديم ا دا  كدددوني مدددن ا وائدددل علددد  العدددراقوتقددددير 

 .بعد انها  تكليفي

 ( ت كرا  من رئيس هيئة التعليم التقني.10)  .3

 (  كر وتقدير من رئيس جامعة القادسية.2) .4

 ( ت كرا  من و ارا  اخرى.2) .5

 ( ت كرا  من رئاسة مجلس محافظة الديوانية.2) .6

حامدددددل علددددد   دددددهادة تدريبيدددددة فدددددي الميكانيدددددك والقيدددددادة ا داريدددددة مدددددن  .7

 .البريطانيةم  كلية اكس فورد  وائمةتبريطانيا وذلك لعمل 

 

 


	C.V. د كريم داخل
	السيرة الذاتية دكتور  كريم داخل 2

