
 

Nawras.sabeeh@qu.edu.iq 

 

 

 

Kadhim.idan@qu.edu.iq 

 

 

maasi.almayali@qu.edu.iq 

 

 

 

 م. نورس شريف صبيح

 هندسة كيمياوية/ ظواهر انتقال

 أ.م. كاظم كريم عيدان

 المنصب االداري: اليوجد

 موائع وحراريات \ميكانيكية هندسة 

 ماسي فيصل ملكأ.م.د. 

 تدريسي

 ميكانيك تطبيقي \ميكانيك هندسة 
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ali_m_bediri@yahoo.com 

 

 

 

alaa.almosawi@qu.edu.iq 

 

 

 

ahmed.essa@qu.edu.iq 

 

 م.د علي محمد فرحان 

 ايروداينمك  \ ميكانيك قدرة 

 أ.م. د. عالء اليق هاشم

 طاقة جديدة ومتجددة \ هندسة ميكانيكية

 احمد عيسى فيصل

 مكائن توربينيه \ هندسه ميكانيكيه
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 .م. مشتاق فيصل عبد السادة / ماجستر قدرة)حراريات(

 قدرة)حراريات( \هندسة الميكانيكية 

 mushtaq.fisaal@qu.edu.iqالبريد االليكتروني: 

 

 

ali.fahem@qu.edu.iq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.د. علي فهد فاهم الكرعاوي

 مدير تحرير مجلة القادسية للعلوم الهندسية

 االهتزاز الميكانيكي ، تحليل اإلجهاد التجريبيالهندسة الميكانيكية التطبيقية / ميكانيكا الكسر ، السلوك الديناميكي للمواد ، 

 م. د. مهند حامد موسى

 ميكانيك تطبيقي \ الهندسة الميكانيكية

muhanad.mosa@qu.edu.iq 
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wisam.jasim @qu.edu.iq 

 

 

Khaled.alfarhany@yahoo.com 

 

 

Essam.esmail@qu.edu.iq 

 

 وسام جاسم كاظمم.د. 

  مقرر قسم الهندسة الميكانيكية

 بايوميكانيك \(موائع وحرارياتطاقة ) \ ميكانيكهندسة 

 أ.م.د خالد عبدالحسين جبير مواش الفرحاني

 هندسة ميكانيك/ انتقال حرارة

Khaled.alfarhany@qu.edu.iq 

 .د. عصام العيبي اسماعيل

 الميكانيك التطبيقي \ الهندسة الميكانيكية

mailto:Khaled.alfarhany@yahoo.com
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 م. محمد عزيز حسن

 الطاقة الحرارية وهندسة السوائل \ الهندسة الميكانيكية

mohammed.hasan@qu.edu.iq 

 

 

 

abel.abdali@qu.edu.iqn 

 

 

 

Mohamed.aldawody@qu.edu.iq 

 

 أ.د. نبيل كاظم عبدعلي

 سلوك ميكانيكي \ ميكانيك تطبيقي

 ا.م.د. محمد فاضل ثابت الداودي

 هندسة ميكانيك/ قدرة )حراريات(

mailto:nabel.abdali@qu.edu.iq
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Nabeel.almuramady@qu.edu.iq 

 

 

 

@qu.edu.iqali.albattat 

 

 

 

 

 

 

 حمزة ظافر عبداالميرأ.م.د. 

 هندسة ميكانيكية/ حراريات

dhafer.hamzah@qu.edu.iq 

 

 

 أ.م.د. نبيل شالل ثامر المرمضي

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية 

 ميكانيك تطبيقي \ هندسة ميكانيك

 علي طالب عودة البطاطم.د. 

 انظمة السيطرة \ ميكانيكيةهندسة 
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husam.mohsin@qu.edu.iq 

 

 

ahmed.shakir@qu.edu.iq 

 

 

@qu.edu.iqeman.hussein 

 

 م.م حسام كريم محسن السلمان

 رئيس شعبة ضمان الجودة وتقييم االداء

 هندسة ميكانيك/ ميكانيكا تطبيقية

 م.د. أحمد علي شاكر

 قدرة \ هندسة ميكانيكية

 م. ايمان شاكر حسين 

 قدرة حرارية \ ميكانيكهندسة 

mailto:husam.mohsin@qu.edu.iq
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naseer.hamza@qu.edu.iq 

 

 

 أ.م.أناهيد حسين جبر /ماجستير هندسة ميكانيك

 اتطبيقي \هندسة ميكانيك

anahed.juber@qu.edu.iq                                                 

 

 

 mahmoud.hasaan@qu.edu.iq البريد االليكتروني

 

 

 

 

 ا.م.د.نصير حميد حمزه

 رئيس هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم الهندسية

 الهندسة الميكانيكية / حراريات

 م  محمود عبد حسان.أ  االسم الكامل مع مختصر الشهادة و اللقب العلمي

 تطبيقي/ هندسة ميكانيكية   التخصص الدقيق \التخصص العام 

mailto:naseer.hamza@qu.edu.iq
mailto:anahed.juber@qu.edu.iq
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 الكاظم مجهول  احمد عبد. د. 
 ميكانيك حراريات /جريان متعدد االطوار

ahmed.majhool@qu.edu.iq 
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