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 هندسة ميكانيكية االختصاص العام
 حراريات االختصاص الدقيق
 حراريات االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية
 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

ماجستير هندسة 
 ميكانيكية

دكتوراه هندسة 
 ميكانيكية

1993 

 

2007 

 Heat Transfer in annular direct 
contact condensation 

Theoretical an Experimental study 
of fin-and-tube air cooled 
condenser of refrigeration system  

 

 البصره

 البصره

 

 العراق

 العراق

     
 المهارات

  المهارات
 اللغة االم اللغة العربية

 جيد  اللغة االنكليزية
 -                                              لغات اخرى

 الدورات التدريبية
 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 26/3/2010 –5/3/2010  سابيعثالثة ا أنكلترا/جامعة أستر قيادلت التعليم العالي
تكنولوجيا النفط 

 والغاز
 17/4/2015-11 واحد اسبوع اسطنبول/تركيا

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة (تبدأ من الوظيفة الحالية)
 لحد االن            Jun. 2016 معاون عميد كلية الهندسة

Nov. 2015 
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  معاون عميد كلية الهندسة

مدير قسم الشؤون العلمية في رئاسة 
 الجامعة

Nov. 2013 

 

2009                         

                                  

 

 

2012 

 
 

 

 النشاط البحثي
 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

Condensation in Horizontal 
Tubes", 

 

Journal of.Basrah for engineering 
Science,vol.2 No.1 2001.85-96 

  
Condensation on a Falling Liquid 

Film 
Journal of Basrah for engineering 
Science,vol.3,No.1 2002,182-190. 

          

Solar chimney power plant in 

Basrah 

Journal of Basrah for engineering 
Science,vol 9,No.1 2009, 1-8. 

 

Updraft solar tower power plant 

with thermal storage 

Journal of Basrah for engineering Science, 
vol 9,No.1, 2009, 9-16 

 
Studying of solar water heating 

system in Basrah 

Journal of Al-Qadisiya for engineering 
Science,vol.2,No. 3 2009, 596-607 

Experimental study of the 
performance of tubular solar still 

in Najaf city 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENERGY AND ENVIRONMENT 

Volume 6, Issue 6, 2015 pp.587-596 

SIMULATION SOLAR 
ELECTRICAL GENERATION 

POWER PLANT BY USING 
PARABOLIC TROUGH IN 

BASRA CITY 

Journal of Al-Qadisiya for engineering 
Science,vol.7,No. 1 2014 
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 المؤتمرات والندوات وغيرها)النشاطات الثقافية ( المشاركات في 
 مكانه وزمانه اسم النشاط

   جامعة البصرة-كلية الهندسة   1993نيسان  21-20  مؤتمر البصرة الثاني لبحوث الهندسة الميكانيكية 
مؤتمر البصرة الدولي االول لبحوث الهندسة 

   جامعة البصرة-كلية الهندسة        2014نيسان  10-8 انيكيةكالمي
  
  
  

 للسنة الدراسية هالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري
 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 شكر وتقدير
 رئيس الجامعه 7/1/2010

أكمال الخطة العلمية لجامعة 
  البصره

 شكر وتقدير
 رئيس الجامعه 9/11/2010

أكمال قبول الدراسات العليا 
  لجامعة البصره

 وتقديرشكر 
 رئيس الجامعه 21/12/2011

أكمال قبول الدراسات العليا 
 لجامعة البصره

 14/12/2011  شكر وتقدير
  رئيس الجامعه

أنتهاء تكليفي مديرا للشؤون 
  العلمية

  31/7/2011  شكر وتقدير
  ةمساعد رئيس الجامع

اعداد التقرير السنوي الثالث 
  للجامعة

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها اسم الماد
 الثانيةالمرحلة  ديناميك حرارة

 االولىالمرحة  رياضيات
 المرحلة الرابعة تكييف الهواء والتثليج

 ماجستير الطاقة الشمسية
 دكتوراه الطاقات المتجدده

  
  

 عدد الرسائل / واالطاريح االشراف على الدراسات العليا
 7 الماجستير

 1 كتوراهدال

 


