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 عهٍ عثذ انحسُه جاصع انخانذٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انهىذسحانكهُـــــــــــــــح : 

  6796: الد ــذاسَخ انمُـ

 مرضوجانحانح انضوجُح :

 هىذسح كُمُاوَح :  صــــــانرـخـص

 اسرار مساعذ انهقة انعهمٍ : 

  ذذسَسٍ  : حــــــــــانىظُف

 قسم انهىذسح انكُمُاوَح–كهُح انهىذسح –جامعح انقادسُح :        عىىان انعمم

 Ali.Jazie@qu.edu.iq : االنكرشووٍ انشسمٍ انثشَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ3002ذجامعةذالؼاددية–تدروديذ 1

ذذ3002ذكؾيةذاهلـددةذ–تدروديذومؼررذقدمذ 2

ذذ3002ذامنيذجمؾسذالؽؾية 3

ذذ3002ذرئيسذقدمذاهلـددةذالؽيؿياووة 4
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 انعهمُح  انمؤهالخ

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ0991ذاهلـددةذبغداد

ذ3002ذاهلـددةذالؽيؿياووةذاجلامعةذالتؽـولوجية املاجستري

 هالدكتورا

 

IIT (BHU) ذ3002ذاهلـددةذالؽيؿياووة

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 Continuous biodiesel production in a packed bed 

reactor from 

microalgae Chlorella sp. using DBSA catalyst 

3009 

3 Transesterification of peanut and rapeseed oils using waste of 

animal bone as cost effective catalyst 

3002 

2 Thermodynamic properties of the sodium 

dodecylbenzenesulfonic acid-acetone binary liquid mixture 

using a modified flory theory 

3008 

2 Thermodynamic excess properties and intermolecular 

interaction using ftir for the dodecylbenzenesulfonic acid-

acetone binary liquid mixture 

3001 

2 High Performance and Low Pollutant Emissions From A 

Treated Diesel Fuel Using A Magnetic Field 

3001 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2005 مدرس مساعد 1

 2010 مدرس 2

 2016 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انمىهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سىح انىشش أسم انكراب خ

6 A text book of renewable energy for chemical 

engineering 

9167 
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 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذذدبؾومذعاليذ0

ذ0ذماجدتريذذ3

ذ0ذدكتوراهذ2

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

ذمشاركةذاهلـدذ3003ذمؤمترذاالدتدامةذوالطاقاتذ0 ) حبث / بودرت حضور(

ذمشاركةذدـغافورةذ3003ذمؤمترذالطاقاتذاملتجددةذ3

ذمشاركةذالعراقذ3009ذمؤمترذاهلـددةذاالولذ2

ذمشاركةذالعراقذ3000ذمؤمترذاهلـددةذالثانيذ2

ذمشاركةذعؿانذ3002ذمؤمترذالؽيؿياءذاخلضراءذذ2

ذمشاركةذتركياذانؼرةذ3001ذمؤمترذاهلـددةذوالعؾومذ6

ذمشاركةذتركياذادطـبولذ3009ذمؤمترذاهلـددةذوالطاقاتذاملتجددةذ2

ذمشاركةذجورجياذ3001ذمؤمترذالؽيؿياءذالتطبيؼيةذ1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذائمُح و انهجان انمؤقرح انهجان 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ-3006ذدائؿيةذجلـةذالديطرةذعؾىذتداولذاملوادذالؽيؿيائيةذ0

ذ3001ذمؤقتةذذالؾجـةذاالمتحانيةذ3

ذ3006ذمؤقتةذجلـةذحتدوثذاملـاهجذ2

ذ3001ذمؤقتةذالؾجـةذالعؾؿيةذ2

ذ3002ذمؤقتةذجلـةذمـاقشةذمشاروعذالتخرجذ2

ذ3002ذمؤقتةذجلـةذادتحاثذدرادةذاملاجدتريذ6

 

  االخشياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذ20ذذاحباثذعؾؿيةذتؼوومذ

ذ2ذاملبادراتذالعؾؿيةذ

ذذلؾردائلذواالطاروحذتؼوومذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذ0ذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-بؽالورووس)  ت

ذ0 ذالرواضياتذ0

ذ3 ذموازنةذاملادةذوالطاقةذ3

ذ3 ذ3موازنةذاملادةذوالطاقةذذ2

ذ2 ذهـددةذاملػاعالتذالؽيؿياووةذ2

ذ2 ذهـددةذاملػاعالتذالباووكيؿياووةذ2

ذ2 ذالطاقاتذاملتجددةذ6



 

 

 

 

 

 

 

ذ 0ذهـددةذاملػاعالتذاملتؼدمةذ2

ذذ3ذوتصؿيمذالتجاربذاملتؼدمذاالحصاءذ1

ذذ2ذثرمودوـاميكذ9

ذذ2ذطرقذعددوةذ00

ذذ0ذفيزواءذ00

ذذ0ذكيؿياءذ03

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

 9162 ذشمُم انقسم 6
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 .كرة انشكش ، انجىائض  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور كتاب ت

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ0

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ3

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ2

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ2

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ2

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ6

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ2

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ1

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ9



 

 

 

 

 

 

 

 5002 كلية الهندسة شكر وتقدير ذ00

 5002 الوزير شكر وتقدير ذ00

 5000 الوزير شكر وتقدير ذ03

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ02

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ02

 5000 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ02

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ06

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ02

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ01

 5002 رئيس الجامعة شكر وتقدير ذ09

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذعربي 6

 حمرتف انؽؾيزي 9

  اخرىذ 3

 


