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االسم الثالثً واللقب
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الحالة الزوجٌة
عدد األطفال
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6291/3/92
البصرة
عراقً
متزوج

العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

العراق – البصرة – الطوٌسة
, haider_maad@yahoo.com, Haider.mohammed@uobasra.edu.iq
772119076766109
استاذ مساعد
هندسة مٌكانٌكٌة
مٌكانٌك تطبٌقً – فشل المواد الهندسٌة
فشل المواد الهندسٌة

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الدكتوراه

تارٌخها
9767

الماجستٌر

9776

عنوان الرسالة  /االطروحة
تنبؤ عمر كالل التآكل التنقري للصلب
الكربونً باستخدام الشبكات العصبٌة
االصطناعٌة
دراسة مشاكل التاكل فً انابٌب البخار
الفران لمراجل فً محطة النجٌبٌة الحرارٌة

الجامعة
البصرة

البلد
العراق

البصرة

العراق

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

ممتاز
ممتاز

الدورات التدرٌبٌة
مكان الدورة

مدة الدورة

تارٌخ الدورة

اسم الدورة
دورة السالمة فً المختبرات الكٌمٌائٌة

جامعة كاردف  /برٌطانٌا

أسبوع

2002/8/1

دورة السالمة فً المختبرات المٌكانٌكٌة

جامعة كاردف  /برٌطانٌا

أسبوع

2002/8/15

نظام ادارة الجودة ISO9001:2008

جامعة البصرة

اسبوع

2011/2/14

ادارة سلسلة التورٌد المتكاملة

جامعة البصرة

اسبوع

2011/3/20

دورة تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً
(الدورة )104

جامعة البصرة

اسبوع

2012/12/16

منظمة الٌونسكو  /عمان
 /االردن

اسبوع

نٌسان 9763 /

دورة بناء القدرات القٌادٌة فً جودة االدارة
والحوكمة

المناصب االدارٌة
الى الفترة
لحد االن
لحد االن
9766/66/6
9766/66/6
9763/67/36
9771 تشرٌن اول
9776 تشرٌن اول
9773/67/6

من الفترة

)الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة
رئٌس قسم هندسة المواد
ًعضو مجلس ادارة المكتب االستشاري الهندس
وكٌل رئٌس قسم هندسة المواد
مدٌر شعبة ضمان الجودة فً كلٌة الهندسة
أمٌن مجلس جامعة البصرة
مدٌر شؤون الطلبة فً كلٌة الهندسة
مدٌر وحدة التعلٌم المستمر فً كلٌة الهندسة
مدٌر الورش الهندسٌة فً كلٌة الهندسة

9766/66/6
9761/66/6
9763/66/6
9761/6/9
9766/6/9
9776 تشرٌن اول
9773 تشرٌن اول
9779/67/6

ًالنشاط البحث
مكان وتارٌخ النشر

اسم النشاط

Basrah Journal for Engineering Science, Vol. 6, pp 102109, 2006
Basrah Journal for Engineering Science, Vol.11, pp72-81,
2011
Basrah Journal for Engineering Science, Vol.11, pp82-87,
2011
Basrah Journal for Engineering Science, Vol.12, pp 112118, 2012

Estimation of Failure Temperature in the Riser Tubes of
Boiler Furnaces
Study of Failure of the Steam Tubes of Boiler Furnaces in
Najebia Power Plant
Artificial Neural Network Prediction Model for Impact
Energy of Thermal Aged Cast Stainless Steel
Study the Effect of Seawater Environments and Surface
Roughness on Uniform Corrosion Rate of Carbon Steel
Using Neural Network Modelling
International Journal of Computer Applications, Vol.60, Prediction of Pitting Corrosion Characteristics Using
Artificial Neural Network
No.4, pp 4-8, 2012
Eng. & Tech. Journal, Vol.31, No.5, pp 879-889, 2013 Empirical Modelling for Prediction of Work piece Surface
Roughness and Cutting Tool Temperature in Turning
Carbon Steel
Iraqi Journal of Mechanical and Material Engineering, Estimation of the Remaining Life for Boiler Furnace
Tubes Under the Effects of Creep Rupture and Erosion
2014
st

The 1 Conference for Engineering and Technology,
Effect of Quenching and Tempering Treatments on
College of Engineering, University of Thi-Qar, Iraq, Oct. Impact Strength and Fatigue Life of AISI 4340
2015
International Journal of Current Engineering and
Optimization of Sustainable Spur Gear Manufacturing
Technology, Vol. 5, No. (2), 2015

)النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها
مكانه وزمانه
3102 العراق – الكلٌة التقنٌة فً النجف–اذار
3102 العراق – جامعة بابل– ايار
2013 المانٌا – جامعة برلٌن التكنولوجٌة– اٌلول
2014 العراق – جامعة البصرة– نٌسان
9766 العراق – جامعة ذي قار – تشرٌن اول

اسم النشاط
المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الميكانيكية
المؤتمر الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة وهندسة المواد
المؤتمر الدولً الحادي عشر لطرق التصنٌع المستدام
المؤتمر الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة
المؤتمر الدولً االول للهندسة والتكنولوجٌا

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌرٌة للسنة الدراسٌة
الشهادة
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

تارٌخها
3100/8/2
3100/03/38
3103/3/9
3103/2/7
3103/6/7
3103/6/01
3103/6/01
3103/6/36

كتاب شكر
3102/0/7
كتاب شكر

3101

شهادة تقدٌرٌة
شهادة تقدٌرٌة

نٌسان 9763
اٌار 9763

شهادة تقدٌرٌة

اٌار 9763

سبب المنح

الجهة المانحة
رئاسة جامعة البصرة –
السٌد رئٌس الجامعة
رئاسة جامعة البصرة –
السٌد رئٌس الجامعة
محافظة البصرة – السٌد
المحافظ
كلٌة الهندسة – السٌد
العمٌد
محافظة البصرة – السٌد
المحافظ
رئاسة جامعة البصرة –
السٌد رئٌس الجامعة
رئاسة جامعة البصرة –
السٌد رئٌس الجامعة
رئاسة جامعة البصرة–
السٌد رئٌس الجامعة
رئاسة الوزراء – مؤسسة
الشهداء – السٌد رئٌس
المؤسسة
رئاسة جامعة البصرة–
السٌد رئٌس الجامعة
رئٌس جامعة البصرة
كلٌة الهندسة – جامعة ذي
قار
كلٌة الهندسة– جامعة بابل

الخبرات التدرٌسٌة
اسم الماد التً درستها
االمثلٌة الهندسٌة وتطبٌقاتها
تحلٌالت هندسٌة متقدم
اتمتة ومكننة
تحلٌل اجهادات ولدونة
تكنلوجٌا المواد الهندسٌة 6
تكنلوجٌا المواد الهندسٌة 9
مقاومة مواد
مٌكانٌك هندسً
تصمٌم مٌكانٌكً

االشراف على الدراسات العلٌا
الماجستٌر فً قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  /جامعة البصرة

المرحلة الدراسٌة
دراسات علٌا  /دكتوراه
دراسات علٌا ماجستٌر
المرحلة الرابعة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثانٌة
المرحلة االولى
المرحلة الرابعة

عدد الرسائل  /واالطارٌح
1

