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 مٌكانٌك الموائع االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 Numerical Simulation of Non-Newtonian 2011 الدكتوراه

Fluids flow and heat transfer over a three-

dimensional Backwared-Facing stepped 

channel. 

 العراق البصرة

 Adaptive finite difference solution of NSE in 2001 الماجستٌر

laminar incompressible 2D flow in a stepped 

channel. 
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 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 الى االن 2142 مدٌر الدراسات العلٌا فً كلٌة الهندسة

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

Numerical and Exprimental Study of the   2142مجلة ذي قار للعلوم الهندسٌة ، سنة 
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indoor enviromental of A Large Athletic 

Hall (Wrestling Hall) using Ansys 15 

Proper supply air distribution inside a ship 

cabin for a best ventilation efficiency in 

basrah city 

 2142مجلة ذي قار للعلوم الهندسٌة ، سنة 

Numerical study of the laminer mixed 

convecton in a ventilated square cavity 

with baffles 

 2142مجلة ذي قار للعلوم الهندسٌة ، سنة 

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
Numerical and Exprimental Study of the 

Optimum Air Conditioning System of A 

Large Sports Hall (Wrestling Hall( 

 النجف -المؤتمر العلمي الرابع للعلىم الهندسية والتكنلىجية 

Proper Supply Air Distribution Inside a 

Ship Cabin for a Best Ventilation 

Efficiency In Basrah City 

 النجف -الرابع للعلىم الهندسية والتكنلىجية المؤتمر العلمي 

Numerical Study To Solve Some 

Problems in Air Conditioning System of a 

Large Sports Hall 

 ذي قار -  المؤتمر االول للعلىم الهندسية والتكنلىجيا

Numerical Simulation for Heat Transfer 

Analysis in Laminar Flow of CuO-Water 

nanofluid in Tubes 

 كندا -الموتمر الثالث للجرٌان وانتقال الحرارة والكتلة  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 تنظٌم مؤتمر الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة رئٌس جامعة البصرة 2144 شكر

 التدرٌسٌةالخبرات 
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 المرحلة الثالثة (2مٌكانٌك الموائع )

 الماجستٌر مٌكانٌك الموائع المتقدم

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا
 رسائل ماجستٌر 2 طالب واحد

 


