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 اىىظائف اىري شغيها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

 الشركة العامة للصناعات املطاطوة 0229-0222 معاون رئوس مهنددني 1

 جامعة القاددوة 0229-02-07 تدروسي  2

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اىمؤهالخ اىعيميح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 0996 قسم هنددة املكائن واملعدات جامعة التكنو لوجوا

 0227 كلوة اهلنددة جامعة بابل املاجستري

 هالدكتورا

 

 0206 كلوة اهلنددة جامعة بابل

    أخرى

 

 

 

 

 

 االىقاب اىعيميح

 

 

 

 

 

 

 اىثحىز اىعيميح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 Analysis Of Liquid-Liquid Two Phase Flow System  

 
0228 

0 The Mixing Flow And Heat Transfer In A Poly Pipe  0202 

3 Study Of Air -Water Flow Inside A 3-D Junction 

CROSSJUNCTION 

0200 

4 Theory Comparison between Propane and Methane 

Combustion inside the Furnace 
0205 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2002-11-1 مدرس مساعد 1

 2016-5-4 مدرس 2

 2012-5-5 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

5 Investigation on an Intermittent Absorption Refrigeration 

prototype 

powered by Solar Irradiation 

0205 

6 Comparative Study between Curved and Straight Pipe Heat 

Exchanger Using Solid  

Works 

0208 

7 Experimental And Cfd Analysis Of Heat Transfer In A 

Double Pipe Helical Coil Heat Exchanger 
0208 

8 Enhancement Of Thermal And Performance Of Multiple 

Pass Heat Exchanger Using Nanoparticles 
0208 

9 Effect Of Hydrogen Blending On Optimum Mach Number 

Of Ramjet Engine  

 

2018 

10 Effect of Twisted Tape Ratio on the Solar Generator Half-

length Pipe   

2019 

 

 و اىنرة اىمنهجيح  اىنرة اىمؤىفح أو اىمرشجمح

 سنح اىنشش أسم اىنراب خ

4 Absorption And Adsorption Of Cooling System, Design 

And Fibrication 

2016 

 

 :أششف عييهااىري  اىشسائو واالطاسيحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 0

  ماجستري  0

  دكتوراه 3

 

 اىري شاسك فيها و وسش اىعمو  اىعيميحواىنذواخ اىمؤذمشاخ 

) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حضور القاعة املركزوة 0208 ندوة قسم املدني 0

 حضور القاعة املركزوة 0208 ندوة قسم املواد 0



 

 

 

 

 

 

 

 حضور القاعة املركزوة 0208 ندوة قسم الكومواوي 3

 حضور القاعة املركزوة 0209 ندوة قسم املوكانوك 4

دورة/ التعليم املستمر/  5 س احلرارية مع اقامة  حماكاة ربط اجهزة القيا
ت املعاجلة  وحدا

 حماضر التعلوم املستمر 0208

دورة/ التعليم املستمر/  6 مدخل اىل حتليل العناصر احملددة اقامة 
ل     CFDبواسطة ا

 خماضر  التعلوم املستمر  0209

د 7 ى حماكاة اجلراين بورة/ التعليم املستمر/ اقامة  ربانمج مباد
ل  SolidWorksا

 خماضر  التعلوم املستمر  0209

 

 

 

 اىيجان اىذائميح و اىيجان اىمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 0202 دائموة جلنة امتحانوة 0

 0207 دائموة جلنة امتحانوة 0

 0207 مؤقتة جلنة احلوافز 3

 0209-0202 مؤقتة جلنة مناقشة مشاروع طلبة البكالورووس 4

 0209 دائموة جلنة اداء اجلودة 5

6    

 

  االخشياألنشطح اىعيميح 

  نوع الـشاط 

 4  احباث علموة تقووم 

 0تصنوع اجهزة خمتربوة عدد  املبادرات العلموة 

  للردائل واالطاروح تقووم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 اىمقشساخ اىذساسيح اىرً قمد ترذسيسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 حمركات احرتاق داخلي املتقدمموكانوك املوائع   0



 

 

 

 

 

 

 

 هنددة صناعوة   0

 هنددة معززة باحلادوب   3

 موكانوك املوائع   

 

 

 اىمثادساخ و االعماه اىرطىعيح 

 اىسنح  اىمثادسج او اىعمو اىرطىعي  خ

ييعمل تطوع 4 71/ تصنيع جهاز خمترب 02-71 02  

ييعمل تطوع 2 71/ تصنيع جهاز خمترب 02-71 02  

ييعمل تطوع 3 71/ تصنيع جهاز خمترب 02-71 02  

ت وضيافة  عمل تطوعي/ 4 ت و بروشرا ت ودعوا   طبع بوسرتا

ييعمل تطوع 5 71/ تصنيع جهاز خمترب 02-71 02  

 

 .مرة اىشنش ، اىجىائز  و شهاداخ اىرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2102 جامعة القادسيةرئاسة  2شكر وتقدير عدد 0

 2102-2101 عمادة كلية الهندسة 01شكر وتقدير عدد 0

 

 اىري يجيذها  : اخ ــاىيغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءاىمسرىي  اىيغح  خ 

 متودط انكلوزي 4

  اخرى  2

 

 


