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 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 لحد االن 10/10/2016 رئٌس قسم الهندسة الكٌمٌائٌة

 

 3102كانىن اول  3102كانىن اول  رئيس فسم الهندسة الميكانيكية

 2006أٌار  2004نٌسان  معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

 2004نٌسان  2003تشرٌن ثانً  وكالةعميد كلية الهندسة 

 2003تشرٌن ثانً  2003تموز  معاون العميد لشؤون الطلبة

 2003تموز  2002نٌسان  سم الهندسة الميكانيكيةقرئيس 

 2002نٌسان  2001شباط  رئيس فسم هندسة المىاد

 2000نٌسان  1996تموز  رئيس فسم الهندسة الميكانيكية

 

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر النشاطاسم 

Benefits of Using Non-consolidated 

Domain Influence in Meshless Local 

Petrov-Galerkin (MLPG) Method for 

Solving LEFM Problems. 

Universal Journal of Mechanical Engineering 

Vol.(2), No.(1), 2014 

Determination of (δ-R) and (J-R) 

Curves of Aluminum Alloy EN AW-

5083 using (SENB) Specimen. 

 لبحوث الهندسة المدنية مؤتمر البصرة الدولي االول

 3102 نيسان 8-9

 

Introduction of Rotational Effects 

to  the Calculation of J Integrals 

using Finite and Boundary Element 

Methods 

 والتكنولوجيامجلة الهندسة 

 3102( 01(, العدد )20المجلد )

Investigation the Redistribution 

Stresses in Fiber Composite 

Materials Due to Break in Uniform 

Fiber. 

 مجلة الهندسة والتكنولوجيا

 3102( 4(, العدد )20المجلد )

New illustration for Mixed Mode 

Fracture Mechanics Analysis of 

Central-Crack Plates using Crack 

 مجلة البصرة للعلوم الهندسية

 3102( 0(, العدد )02المجلد )



 ن

Extension Technique and Matlab. 
 

Corrosion behavior of Aluminum-

Silicon Alloys  in River, Tap and Sea 

water. 

 المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد

 3102 عدد خاص

 

 

Torsional Vibration Analysis of 

Large Rotor System Using Finite-

Element and Matlab Procedure. 

 مجلة البصرة للعلوم الهندسية

 2012( 2(, العدد )12المجلد )

 

 الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(النشاطات 

 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
   جامعة البصرة-كلية الهندسة   2991نيسان  02-02  نيكيةلبصرة الثاني لبحوث الهندسة الميكامؤتمر ا 

   البصرةجامعة -كلية الهندسة     2991أذار  20-22  مؤتمر البصرة الرابع للبحوث الهندسية 

   جامعة البصرة-كلية الهندسة        0221نيسان  9-8 مؤتمر البصرة الدولي االول لبحوث الهندسة المدنية

  بابلجامعة -كلية الهندسة      0221أيار  21-21 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية هندسة المواد

 العراق -اربيل          0221كانون اول  20-22 ورشة عمل برنامج االمم المتحدة للتنمية

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 شكر وتقدٌر
81/88/2182 

عميد كلية الهندسة/ جامعة 
 البصرة

 رئاسة قسم المٌكانٌك

 شكر وتقدٌر
21/6/2188 

جامعة عميد كلية الزراعة / 
 البصرة

 مناقشة طالب دكتوراه

 مؤتمر تقييم بحوث الكلية التقنية / نجف عميد 81/4/2181 شكر وتقدٌر
 تقييم اآلداء رئيس جامعة البصرة 1/3/2111 شكر وتقدٌر
وزير التعليم العالي والبحث  6/88/2114 شكر وتقدٌر

 العلمي
 تثمين جهود كمعاون للعميد

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة االماد التً درستهاسم 
 المرحلة االولى مٌكانٌك هندسً

 ثالثةالمرحة ال نظرٌة االالت

 رابعةالمرحة ال أهتزازات

 ماجستٌر مٌكانٌك محٌط متصل

 ماجستٌر تحلٌالت هندسٌة

 ماجستٌر تحلٌالت عددٌة

 دكتوراه متقدمة تحلٌالت هندسٌة



 ن
 دكتوراه متقدمة تحلٌالت عددٌة

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا

 33 الماجستير

 09 كتوراهدال

 4 الدبلوم العالي

 

 


