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 أحمذ علي شاكش:   ـم ـــــــــاالســ

  3/1/1791 : الد ــذاسيخ الميـ

 مرزًج الحالح الزًجيح :

 مسلم :   الذيـــــــــــانح

 ىنذسح ميكانيكيح / قذسج : صــــــالرـخـص

  أسرار جامعي : وــــــــــــالٌظيف

 مذسس  الذسجح العلميح :

 جامعح القادسيح / كليح الينذسح / قسم الينذسح الميكانيكيح:    عنٌان العمل

  ahmed.shakir@qu.edu.iq :كرشًني الثشيذ إالل

 

 

 

 أًالً : المؤىالخ العلميح

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة العلميةالدرجة 

 بكالوريوس

 

 2/7/2002 اهلندسة بابل

 8/1/2007 اهلندسة بابل املاجستري

 هالدكتورا

 

 21/1/2019 اهلندسة ليدز

    أخرى
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 االلقاب العلميحثانياً : 

 

 

 

 : المقشساخ الذساسيح الرَ قمد ترذسيسيا ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2002-2002 الرسم الهندسً مٌكانٌك 1

 2002-2002 الهندسة الوصفٌة مٌكانٌك 2

 2002-2002 اوتوكاد مٌكانٌك 3

 2002-2002 الرسم المٌكانٌكً مٌكانٌك 4

 2002-2002 الرسم المٌكانٌكً مٌكانٌك 5

 2002-2002 محطات قدرة مٌكانٌك 6

 2010-2002 الرسم المٌكانٌكً مٌكانٌك 2

 2010-2002 محطات قدرة مٌكانٌك 2

 2010-2002 لغة انكلٌزٌة مٌكانٌك 2

 2010-2002 انتقال حرارة مٌكانٌك 10

 2011-2010 الرسم الهندسً مٌكانٌك 11

 2011-2010 الرسم المٌكانٌكً مٌكانٌك 12

 SolidWorks 2011-2012الرسم المٌكانٌكً بالحاسوب  مٌكانٌك 13

 2012-2011 الرسم الهندسً مٌكانٌك 14

 SolidWorks 2012-2013الرسم المٌكانٌكً بالحاسوب  مٌكانٌك 15

 2013-2012 الرسم الهندسً مٌكانٌك 16

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 11/5/2002 مدرس مساعد 1

 15/12/2011 مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 SolidWorks 2012-2012الرسم المٌكانٌكً بالحاسوب  مٌكانٌك 12

 Upper-Intermediate 2012-2012اللغة االنكلٌزٌة  مٌكانٌك 12

 

 :الري أششف علييا( الشسائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

1    

2    

 

 الري شاسك فيياالعلميح ًالنذًاخ المؤذمشاخ : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 ) حبث / بودرت حضور(

المؤتمر العلمً االول لكلٌة  1
 الهندسة / جامعة القادسٌة

 كلٌة الهندسة / 2002
 جامعة القادسٌة

 بحث

المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة  2
 الهندسة / جامعة القادسٌة

 كلٌة الهندسة / 2002
 جامعة القادسٌة

 بحث

ندوة علمٌة عن البدء بدراسة  3
 الدكتوراه

 كلٌة الهندسة / 2014
 جامعة لٌدز

 حضور

ندوة حول طرٌقة كتابة بحث  4
علمً والحصول على موافقة 

 للنشر

 كلٌة الهندسة / 2014
 جامعة لٌدز

 حضور

 كلٌة الهندسة / Labview 2014ندوة علمٌة حول  5
 جامعة لٌدز

 حضور

ندوة مهارة الكتابة االكادٌمٌة  6
 لطالب الدكتوراه

 كلٌة الهندسة / 2015
 جامعة لٌدز

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة الهندسة / 2015 ندوة الكتابة االكادٌمٌة الثانٌة 2
 جامعة لٌدز

 حضور

 كلٌة الهندسة / 2015 وسائل االمان 2
 جامعة لٌدز

 حضور

التحضٌر الجتٌاز السنة االولى  2
 من مرحلة البحث فً الدكتوراه

 كلٌة الهندسة / 2015
 جامعة لٌدز

 حضور

ندوة علمٌة حول دٌنامٌك  10
 الموائع الحسابٌة

 كلٌة الهندسة / 2015
 جامعة لٌدز

 حضور

المؤتمر العلمً حول دٌنامٌك  11
 الموائع الحسابٌة 

 مدٌنة وورك / 2015
 انكلترا

 حضور

المؤتمر والمعرض العلمً  12
لسٌارات الفورمال وان لشركة 

 لوتس

 شركة لوتس / 2015
 مدٌنة اكسفورد /

 انكلترا

 حضور

المؤتمر و المعرض الدولً  13
 الثانً لهندسة السٌارات

 بحث اسبانٌا / فاالنسٌا 2016

المؤتمر والمعرض العلمً  14
لسٌارات الفورمال وان لشركة 

 رٌنو / التصمٌم االمثل

 شركة رٌنو / 2016
 مدٌنة اكسفورد /

 انكلترا

 حضور

الٌوم االكادٌمً للبحوث  15
 الهندسٌة

 الهندسة /كلٌة  2016
 جامعة لٌدز

 بوستر

المؤتمر الدولً التاسع عشر  16
للدٌنامٌكٌة الهوائٌة 
 والهاٌدرودٌنامٌكٌة

 لندن / 2012
 انكلترا

 بحث

المؤتمر العلمً الخامس و  12
العشرون للمٌكانٌكة الحاسوبٌة 

UKACM  
 

 بٌرمنغهام / 2012
 انكلترا

 بحث

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشٍ: األنشطح العلميح  سادسا" 

 خارج الكلوة الكلوةداخل 

تقٌٌم بحوث علمٌة خاصة بالمؤتمر العلمً لجامعة  صناعة جهاز فحص شمعات الشرر
 2012كربالء 

عمل صفحة باسم كلٌة الهندسة جامعة القادسٌة على 
الفٌس بوك لتعلٌم الرسم المٌكانٌكً بالحاسوب وفتح 

 للطالبابواب النقاشات و المساعدة العلمٌة 

جامعة بابل مع استاذ مادة عملت كمحاضر فً 
 2006-2005محطات القدرة 

االشراف على عدد كبٌر من مشارٌع التخرج لطالب 
 قسم المٌكانٌك / كلٌة الهندسة / جامعة القادسٌة

 

 

 ً شياداخ الرقذيش. الجٌائز كرة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2002 عمٌد كلٌة الهندسة / جامعة القادسٌة على اهداء نسخة من اطروحتً شكر 1

شهادة تقدٌرٌة لمساهمتً بالمشاركة فً  2
المؤتمر العلمً االول لكلٌة الهندسة / جامعة 

 القادسٌة

 2002 رئٌس جامعة القادسٌة

شهادة تقدٌرٌة لمساهمتً بالمشاركة فً  3
لكلٌة الهندسة / جامعة  المؤتمر العلمً الثانً

 القادسٌة

 2002 رئٌس جامعة القادسٌة

شكر وتقدٌر لالشراف على تصنٌع اجهزة  4
 مختبرٌة

 2012 عمٌد كلٌة الهندسة / جامعة القادسٌة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثحٌز العلميح :ثامنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2002 متوازٌتٌنحسابات انتقال الحرارة لجرٌان طبائقً مستقر نامً بٌن صفٌحتٌن  1

 2002 تصمٌم جدٌد لرافع مسنن مع مساند كروٌة 2

 2002 التحلٌل العددي للحمل الحر المستقر على صفٌحة عمودٌة  3

والحمل الحراري القسري و الطبٌعً ضمن شكل متوازي التوصٌل الحراري  4
 االضالع بغطاء متحرك ومقسوم بحاجز صلب

2012 

انضغاطً بعدد رٌنولدز واطئ عند منطقة المدخل و دراسة عددٌة لمائع ال  5
 منطقة االعتراض بأنبوبٌن دائرٌٌن متحدي المركز

2012 

محاكاة السلوك الدٌنامٌكً الهوائً للمركبة ذات االستخدام المتعددة فائقة  6
 المنفعة

2016 

محاكاة السلوك الدٌنامٌكً الهوائً للمركبة ذات االستخدام المتعددة فائقة  2
 المنفعة باستخدام دٌنامٌك الموائع الحسابٌة

2016 

فً التدفق  4تحسٌن السلوك الهوائً الدٌنامٌكً لسٌارة الند روفر دٌسكفري  2
  المضطرب باستخدام دٌنامٌات الموائع الحسابٌة

2012 

 2012 محاكاة السلوك الدٌنامٌكً الهوائً لمركبة طرٌق فً التدفق المضطرب 2

 المؤلفح أً المرشجمح.الكرة :"ذاسعا

 سنح النشش أسم الكراب خ

1   

2   

3   

4   

5   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرب             

 انكلٍزي           

 


