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 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

 - دبلوم عالي 7

 5 ماجستري 5

 - دكتوراه 3

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

نوع  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 املشاركة 

 –حضور 

 مشاركة ( 

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

7 
 مشاركة القادسية/ كلية الهندسة جامعة 53/75/5119 المؤتمر االول لكلية الهندسة في جامعة القادسية

5 
المؤتمر  االنانو تكنولوجي و آفاق استخدامه

الجامعة التكنولوجية / مركز بحوث -الثاني

 النانوتكنولوجي

 حضور الجامعة التكنولوجية/بغداد 1/77/5173

التي يمكن استخدامها  اهم الصناعات الكيمياوية 3

 في مدينة الديوانية/ ندوة
 مشاركة القادسية/ كلية الهندسة جامعة 79/75/5175

4 
 حضور القادسية/ كلية الهندسة جامعة 8/2/5173 اهمية الصناعات البتروكيمياوية / ندوة

المصافي النفطية في العراق اآلمال و الطموح/  2

 ندوة
 مشاركة الهندسة القادسية/ كلية جامعة 5/4/5174

التآكل في المعدات اسبابه , مشاكله و طرق  1

 معالجته/ ندوة
 حضور القادسية/ كلية الهندسة جامعة 77/7/5171

 مشاركة القادسية/ كلية الهندسة جامعة 52/4/5171 ازالة الكبريت من النفط الخام/ ندوة 1

االستدامة من وجهة نظر المهندس الكيمياوي/  9

 ندوة
 حضور القادسية/ كلية الهندسة جامعة 1/7/5171

تطوير الصناعات المطاطية في مدينة الديوانية/  8

 ندوة
 القادسية/ كلية الهندسة جامعة 71/4/5171

 حضور

 

 مشاركة القادسية/ كلية الهندسة جامعة 59/75/5171 أفاق الصناعات النفطية في مدينة الديوانية/ ندوة 71 

المتجددة و تطبيقاتها في الهندسة الطاقات  77

 الكيمياوية/ ندوة
 حضور القادسية/ كلية الهندسة جامعة 59/3/5178



 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 5173 دائمية اللجنة االمتحانية 7

 اللجنة العلمية 5
 5171 دائمية

 الدراسات العليالجنة االشراف على  3
 دائمية

5171 

 5172 دائمية لجنة تطوير القسم 4

2 
 5171 دائمية لجنة مجلس القسم

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 5  احباث علمية تقويم 

زائر من الواليات المتحدة االمريكية في  اقامة محاضرة علمية الستاذ املبادرات العلمية 

 قسم الهندسة الكيمياوية

 - للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 - براءات االخرتاع 

 التعاقد مع مؤسسات الدولة 
اعداد دراسات تقييم االثر البيئي للعديد من المشاريع التنموية و الخدمية 

 والصحية و لكال القطاعين العام و الخاص

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس ماجستري دكتوراه  ت

 اللغة االنكليزية الهندسة البيئية - 7

 الثرموداينمك -البرمجة  - - 5

 الرسم الهندسي - - 3

التلوث البيئي و السالمة  - - 4

 جريان الموائع - - 2 الصناعية

 اللغة االنكليزية - - 1

 تكرير النفط - - 

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة المبادرة او العمل التطوعي ت

 5171 صبغ و ترميم ابواب القاعات الدراسية في قسم الهندسة الكيمياوية 7

 5179 المساهمة في تجهيز مختبرات القسم ببعض المستلزمات المختبرية 5

 5179 تجهيز القسم بالقرطاسية 3

على التوسعات الحاصلة في قسم الهندسة  و التنفيذ  التخطيط و االشراف 4

 الكيمياوية

5172 

2 
 5171 الطوعية في قسم الهندسة الكيمياوية باإلعمال القيامتحفيز طلبة القسم على 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 سبب الشكر اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

7 
 رئيس جامعة القادسية 72/71/5171في  74818ق ط / 

نشر بحث في مجلة عالمية / 

 ثومسن رويتر

 52/75/5171في   79159ق ب  5

 
 جهود مبذولة رئيس جامعة القادسية

 54/7/5178في      319ق ب  3

 

 رئيس جامعة القادسية

 
 جهود مبذولة

4 

1 

 71/5/5178في  5495ق ب 

 

 رئيس جامعة القادسية

 
 جهود مبذولة

 
 71/5/5178في   5493ق ب  2

 

 رئيس جامعة القادسية

 
 جهود مبذولة

 8/8/5179في   73173ق ب  1

 

 رئيس جامعة القادسية

 
 جهود مبذولة

 51/5/5179في    3381ق ب  1

 

 

 رئيس جامعة القادسية

 
 جهود مبذولة

 77/7/5179في   585 1

 

 

 

 عميد كلية الهندسة
 مبذولةجهود    

 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة 74/7/5179في  794 9

 55/7/5178في  375 8

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 79/5/5178في  111 71

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 77/7/5179في     375 77

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 74/5/5171في   213 75

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 71/2/5171في    7211 73

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 53/2/5171في     7924 74

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 77/7/5179في     213 72

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 71/7/5171في    511 71

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

 1/1/5171في     7198 71

 
 جهود مبذولة عميد كلية الهندسة

رئيس هيئة استثمار  71/1/5171في  2111 79

 الديوانية

 جهود مبذولة

 71/2/5179في  5473 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهود مبذولة محافظ الديوانية

51 
 77/7/5179في   711هكم 

رئيس قسم الهندسة 

الكيمياوية / الجامعة 

 التكنولوجية

 جهود مبذولة
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 59/75/5179 في  5198هكم 

رئيس قسم الهندسة 

الكيمياوية / الجامعة 

 التكنولوجية

 جهود مبذولة

 

 التي يجيدها  : ات ــاللغ
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 محترف عربي 1

 متوسط انكليزي 2

 مبتدئ فرنسي 3

 


