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   السيرة الذاتية
 

 .زيصالح العن نبيل كاظم عبد علي :الرباعي واللقب االسم
 .2791 -: العراق/ الديوانيةمحل وتاريخ الوالدة

 19119772277موبايل ، nabelkadum@yahoo.com، ،العروبة الثانيةالديوانية: العنوان الدائم
 جامعة القادسية ، كلية الهندسة، قسم الهندسة الميكانيكية. العمل: محل

  . متزوج الحالة االجتماعية:
 

 الشهادات:
 .2771، بغداد، الجامعة المستنصرية، كلية الهندسة ،ميكانيكيةبكالوريوس هندسة  .2
نتاجو  صناعية)ماجستير هندسة ميكانيكية .1  .1119،ليبيا ،طرابلس ،ياأكاديمية الدراسات العل ،(ا 

 (دراسة أهم العناصر المؤثرة في تكاليف اإلنتاج في بعض الشركات الصناعية الليبية)لرسالة بعنوان ا

 قسم المكائن والمعدات. –الجامعة التكنولوجية  -مرحلة البحث –طالب دكتوراه  .3

 
 الخبرة العملية:

 29/17/2771    11/21/2777إلى. 

 بغداد. ،الكهربائية اآلليةالهندسة مديرية  ،نيةصيانة اآلالت والمعدات وأجهزة الحاسبة االلكترو  
 12/17/2777    19/11/2779إلى. 

 .بغداد ، شركة القطا،كزيصيانة المضخات وأجهزة التبريد المر 
 10/17/2779    72/11/1117إلى. 

بنيي  د العالي والمتوسط للمهن الشاملة،المعه ،مدرب ميكانيك ومدرس لبعض مواد االختصاصات الهندسية
 ليبيا.د/ولي
 12/17/1117    72/11/1119إلى. 

 ليبيا.الكهربائية بمنطقة المردوم، الميكانيكية و لمهن امعهد  ،مدرب ميكانيك

 12/17/1111  .ومستمر ...... 

مييييييادة الهندسيييييية الصييييييناعية ومييييييادة التصييييييميم والرسييييييم الرياضيييييييات، )لييييييبعض مييييييواد االختصييييييا  تدريسييييييي 
 جامعة القادسية. -ندسة الميكانيكية قسم اله –كلية الهندسة  –( ،...بالحاسوب
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 الكومبيوتر:مهارات 

 .تطبيقات أنظمة ضبط الجودة )السيطرة النوعية(  .2

 Microsoft Windows & Officeنظام التشغيل واألنظمة المكتبية  .1

 AutoCADالرسم والتصميم بواسطة الحاسب اآللي برنامج  .7

 ,Adobe Photoshop, CorelDraw, Photo Impactبيرام  معالجية الصيورة والدعايية وا عي م  .1

Photo Draw                                                   

 البحوث:
دارةالجيييودة )النوعيييية(  "تيييرثير  .1 فيييي تكييياليا ا نتييياج فيييي بعيييض الشيييركات الصيييناعية الجيييودة الشييياملة  وا 

مجلية أكاديميية الدراسيات العلييا منشيور فيي  -بني وليد المساهمة( -الليبية".)شركة الصناعات الصوفية
 طرابلس/ليبيا.-للعلوم األساسية والتطبيقية 

 

"تيييرثير تخطييييط االحتياجيييات مييين الميييواد األوليييية والمخيييزون فيييي تكييياليا ا نتييياج فيييي بعيييض الشيييركات  .2
 مجلية أكاديميية الدراسيات العلييا -بنيي ولييد المسياهمة( -الصناعية الليبية".)شيركة الصيناعات الصيوفية

 .11/17/1111بتاريخ   طرابلس/ليبيا. مقبول للنشر  -للعلوم األساسية والتطبيقية 

 
3. Biometric Recognition System "Finger Print and Face Recognition"  ، منشيور

 .11/21/1111، تونس، تاريخ النشر IEEEمؤتمر في 

 

4. Study the Suitability of Ethanol-Diesel Fuel as An Alternative Fuel for  

Diesel Engine. 

 المؤتمر العلمي الثاني. -جامعة القادسية -كلية الهندسة
 

5. Prediction Slurry Reactor Design under Uncertainty Using CFD Model 

 العدد االول. -المجلد الثاني -مجلة الكوفة الهندسيةمنشور في 
 

6. The Effect Of Rubber Filled With Carbon Black In Design Of Truck Tires 

Sidewall Recipe. 

 .1121\11\71بتاريخ  مقبول للنشر في مجلة الجامعة التكنولوجية
 

7. An Experimental Study Of The Effect Of The Type Of Carbon Black In The 

Design Of Truck Tire Sidewall Recipe  

 .نجا -مقبول للنشر في كلية التقنية
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 النشاطات:

 WINDOWS) إقامة العديد من اليدورات التدريبيية فيي أساسييات تشيغيل الحاسيوب والبيرام  المكتبيية .2

& OFFICE)- ليبيا.طرابلس -شركة ابن خلدون/ 

شركة الشفق  -((AutoCADالحاسوببفي برنام  الرسم والتصميم إقامة العديد من الدورات التدريبية  .1
 .بيابني وليد/لي -للدعاية وا ع ن

 - (PHOTOSHOP) تصميم وتعديل الصور والدعايية إقامة العديد من الدورات التدريبية في برنام  .7
 .بني وليد/ليبيا -شركة الشفق للدعاية وا ع ن

 جامعة القادسية. -في كلية الهندسةإقامة العديد من الدورات التدريبية  .1

 

 الدورات:
  دورةAdobe Premier  ،طرابلس/ليبيا.، ركة الثقة لخدمات الحاسب اآلليش ،مدة الدورة شهر واحد 

  متقدمة في دورةAdobe Photoshop ،مكتيب النسير الييهبي لخيدمات الحاسيب ، مدة الدورة أسيبوعان
 .(1112\7\27لغاية  1112\7\7) األردن، عمان، اآللي

  ،جامعة القادسية.،مركز االنترنت والحاسبة االلكترونية ،مدة الدورة شهر واحددورة الحاسبات المتقدمة 

  كلييية التربييية، قسييم ا رشيياد التربييوي، مييدة الييدورة شييهر واحييدالترهيييل التربييوي )طرائييق التييدريس(، دورة ،
 .(1117\1\21لغاية  1117\7\29) جامعة القادسية

 (1121\21\7) جامعة القادسية، مدة الدورة اسبوع واحد -كلية الهندسة -دورة تقنيات الحاسوب. 
 

 


