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 نموذج السيرة الذاتية المطلوب

 

 

 باللغة العربية البيانات الشخصية

 كريم داخل جاسم العادلي  االسم الثالثي واللقب:

 13/5/1957 تاريخ التولد , ومسقط الرأس :

 ة السنيةناحي -محافظة الديوانية عنوان السكن الكامل : 

 phdkareem2000@yahoo.com تروني :البريد االلك          +9647801427539رقم الموبايل  :   

                                                                       @gmail.com9Kareemadliy    

 

 التعليم / المؤهالت العلمية 

 دات الحاصل عليهاالشها
 

 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص

 2002 قسم كهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية هندسة ميكانيكية دكتوراه

    

    

    

    

 

 معلومات وظيفية 

زارات عدد سنوات الخدمة في الو تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
 األخرى ان وجدت

01/07/1987 01/07/1987  

 

 جهة االنتساب 

 الهندسة الكلية: جامعة القادسية الجامعة :

 هندسة المواد :القسم
 هيئة التعليم  التقني

 2011 تأريخ االنتساب:
 1990تاريخ االنتساب : 

 

 المناصب 

 حصول عليهتاريخ ال يهاالمناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عل

 1992 رئيس قسم الميكانيك /المعهد التقني الديوانية
 2002 ني لتقارئيس قسم التنسيق لخدمه المجتمع / هيئة التعليم 

 01/05/2003 الديوانية –عميد المعهد التقني 
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 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 2010/9/22 استاذ مساعد
  

  

  

 

 

 

 التشكرات واللجان

 اللجان المشارك بها )عدد( التشكرات الحاصل عليها )عدد(

 30 دائمية : 20 من القسم :

 20: غير دائمية 30 من الكلية :

  10 من الجامعة:

 10من الوزارة:

 4 جهات اخر:

 

 لفات والترجمة ؤالم

 جمةتاريخ التاليف او التر اسم المؤلف او المترجم

  

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركات العلمية 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الندوة او المؤتمر او المشاركة 

 بغداد 2003 مؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بغداد 2010 مؤتمر اصالح التعليم العالي في العراق 

 نجف  جفالمؤتمر العالمي في الكلية التقنية / الن

 الديوانية  مؤتمر كلية الهندسة / جامعة القادسية

 البصرة 2017 مؤتمر تقييم االداء الجامعة التقنية الجنوبية

 لندن 10/03/2009 كوليونساظمة ندوة روابط )القيادة في التعليم العالي(بالتعاون مع من

ة ركتالروسية المش-لجنة اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العراقية 
 ممثل وزارة التعليم العالي

 موسكو 12/11/2007

 لندن 03/04/2004 مؤتمر الشركات العالمية / لينزمان

 إسطنبول 12/03/2010 ية ريطانالب تطوير القيادات االدارية العليا مركز القيادة والتدريب

م لتعليلتدريب كوادر هيئة التعليم التقني ومديرية ا  TVTمؤتمر 

 والمهني من ثالث وزارات ومنظمة اليونسك المهني والتدريب

 عمان 

 عمان  حول كتابة استراتيجيات التعليم  UNندوة من قبل 

 فرنسا 2016 المشاركة في دراسة بحث في جامعة مارسيليا 

 عمان 2004 مؤتمر اعمار العراق 

 أمريكا  زيارة جامعة ميزوري/سانت لويس 

 نيا بريطا  عمل توأمة  مع كلية اكسفورد 

واالطالع على المعرض العالمي لألجهزة  CNCزيارة مكائن 

 المختبرية في المانيا

 المانيا 

 مصر  االلماني في مصر  GTZمشاركة في برنامج 

 فرنسا 2019 التعاون العلمي مع جامعة مارسيليا مختبر البايوميكانيك
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 روابط المواقع البحثية

 الرابط الموقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=nNYIuxkAAAAJ&hl=ar  

Research gate https://www.researchgate.net/  

 Adliy-https://www.researchgate.net/profile/Kareem_Al مواقع التدريسيين

https://www.linkedin.com/in/kareem-dakhel-30101132/ 

 https://orcid.org/0000-2000-3263-5671 أخرى ان وجدت

 

 الدورات

 تاريخ الدورة مكانها اسم الدورة

  المانيا  GTZ مصر دورة السيارات الحديثة

  المانيا CNCدورة مكائن 

  هيئة التعليم التقني  دورة طرائق التدريس

  جامعة القادسية دورة حاسبات

  الجامعة التكنولوجيا  دورة برامجيات

  م التقني هيئة التعلي دورة االعتمادية

   اخرى كثيرة

 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

  برنامج ناستران 

  انسز  برنامج 

  برنامج صولدورك 

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

  العربية 1

  اإلنكليزية  2

 

 

 

 المواد التي أقوم بتدريسها 

 عدد اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 الميكانيك الرابعة 3 تصميم مكائن 1

 هندسة المواد االولى  4 الرسم الهندسي  2

 هندسة المواد الثانية 3 الرسم الميكانيكي  3

 هندسة المواد الرابعة 3 تحليل الفشل للمواد الهندسية 4

 هندسة المواد الرابعة 2 مشاريع تخرج 5

 

https://scholar.google.com/citations?user=nNYIuxkAAAAJ&hl=ar
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/profile/Kareem_Al-Adliy
https://orcid.org/0000-0002-3263-5671
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  شورة البحوث المن

المج اسم المجلة
 لد

الع
 دد

التاري
 خ

 رابط البحث

International Journal of Research and 
Innovation   

2 2 2015 -http://www.ijripublishers.com/v2
.php2i  

International Journal & Magazine of  

Engineering,Technology,management 
and Resesrch  

 2سكوبس      4عالميا      11عدد البحوث المنشوره 

4 2 2017 http://www.ijmetmr.com/issues/previ
february/2-2017issues/-ous/  

International Journal of Engineering & 
Technology 

  

   www.sciencepubco.com/index.php/IJET  

doi: 

Jour of ADV Research in Dynamical & 
Control System 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijripublishers.com/v2-i2.php
http://www.ijripublishers.com/v2-i2.php
http://www.ijmetmr.com/issues/previous-issues/2017-2/february/
http://www.ijmetmr.com/issues/previous-issues/2017-2/february/
http://www.sciencepubco.com/index.php/IJET
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Personal data in English 

Triple name and surname: KAREEM DAKIL JASSYM 

Date of birth, and Headquarter: 13/05/1957 

Civil Status ID Number:      A9346371                                       Issuer: 28/06/2016 

Full housing address:  Al Diwaneyah  

Mobile Number:  +9647801427539                                     Email: phdkareem2000@yahoo.com 
 

Education / Educational qualifications 

Date 
obtained 

College and Donor University Specialization Degrees 

2002 Mechatronics/ Technology 
University 

Mechanical 
engineering 

Dr 

    

    

    

    

 

Functional information 

Number of years of service 
in other ministries, if any 

The date of commencement of 
the current job 

The date of the first 
appointment as permanent 
owner 

 01/07/1987 01/07/1987 

 

Affiliation 

the college: Materials Engineering the University : University of Qadisiyah 

Date of Affiliation:2  2011 Department: Engineering 

 

 

 

 

Positions 

mailto:phdkareem2000@yahoo.com
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Positions, if any, or titles obtained received date 

Dean of Technical Institute - Diwaniya 01/05/2003 
 

Scientific titles 

Scientific titles obtained Date obtained 

Assistant Professor 2009 

  

  

  
 

Thanks and commissions 

Thanks and commissions Co-committees (number) 

From the scientific department: 20 Durable: 30 

From College: 30 Non-permanent: 20 

from the University: 10  

From the Ministry: 10 

Other sources: 4 
 

Literature and Translation 

Name of author or translator Date of compilation or translation 

  

 

Conferences, scientific seminars and scientific participations 

Name of seminar, conference or participation Its history Place 
Conference of the Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

2003 Baghdad 

Conference on Reforming Higher Education in Iraq 2010 Baghdad 

The International Conference at the Technical 

College / Najaf 

 Najaf 

Conference of the Faculty of Engineering / 

University of Qadisiyah 

 Diwaniya 

Performance Assessment Conference of Southern 

Technical University 

2017 Basra 

Seminar on Links (Leadership in Higher Education) 

in cooperation with UNESCO 

10/03/2009 London 

Committee of meetings of the fifth session of the 

Iraqi-Russian Joint Committee representative of 

the Ministry of Higher Education 

12/11/2007 Moscow 

International Companies Conference / Linzmann 03/04/2004 London 
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Development of senior administrative leadership 12/03/2010 Istanbul 

TVT conference for the training of cadres of the 

Technical Education Authority and the Directorate 

of Vocational Education and Vocational Training 

from three ministries and UNESCO 

 Amman 

UN seminar on writing education strategies  Amman 

Participation in research study at the University of 

Marseille 

2016 France 

Iraq Reconstruction Conference 2004 Amman 

Visit University of Missouri / St. Louis  USA 

Work twinning with Oxford College  Britain 

Visit CNC machines and see the world exhibition of 

laboratory equipment in Germany 

 Germany 

Participation in the German GTZ program in Egypt 2003 Egypt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The materials I teach 

sequence Subject Name Number of 
hours per 

week 

Stage Section 

1 Design of machines 3 Fourth Mechanics 

2 Engineering Drawing 4 First Materials Engineering 

3 Mechanical drawing 3 second Materials Engineering 

 

Links to research sites 

web Link 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=nNYIuxkAAAAJ&hl=ar 

https://scholar.google.com/citations?user=nNYIuxkAAAAJ&hl=ar
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Research gate https://www.researchgate.net/ 
Teaching sites  

Other if any  

 

 

 

Courses 

Course Name  Place The date of the session 
Modern car cycle Egypt  

CNC Machine Course Germany  

Course of teaching methods Board of Technical 

Education 
 

Computer Course University of 

Qadisiyah 
 

Software course University 

Technology 
 

Reliability cycle Foundation of 

Technical Education 
 

Many others Egypt  

 

Use of computer programs 

Program name Usage rate% 

NNST  

ANS  

S-W  

 

 

 

Languages 

sequence The name of the language Language proficiency rate% 

Arabic    

English    
 

Research published 

The name of the magazine Volume the 
number 

Date Search Link 

International Journal of Research and 

Innovation   
2 2 2015 http://www.ijripublishers.com/v2-i2.php  

https://www.researchgate.net/
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International Journal & Magazine of 

Engineering,Technology,management 

and Resesrch  

2 4 2017 http://www.ijmetmr.com/issues/previous-

issues/2017-2/february/   

International Journal & Magazine of 

Engineering,Technology,management 

and Resesrch 

2 10 2015 http://www.ijmetmr.com/issues/previous-

issues/2015-2/october/   

 


