
 
 

 المعلومات الشخصٌة

االسم الثالثً 

 واللقب

  ود خالد غانم الحجاج

 1910 الموالٌد 

 البصرة محل التولد

 عراقٌة الجنسٌة

 متزوجة الحالة الزوجٌة

 1 عدد األطفال

 دور الضباطالبصره/ العنوان

 Wkgh80@yahoo.com البرٌد االلكترونً

 07801465022 تلفون

 مدرس مساعد اللقب العلمً

 هندسة كٌمٌائٌة االختصاص العام

 نتقال كتلةا االختصاص الدقٌق

 نتقال كتلةا االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 - - - - الدكتوراه

خصائص انتقال الكتلة فً ازالة التلوث النفطً  2010 الماجستٌر

 بواسطة برج االقراص الدوارة 

 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 جٌد جدا اللغة العربٌة

 جٌد جدا اللغة االنكلٌزٌة

 - لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

الدورة التطوٌرٌة 
السادسة والثمانون 

لتطوٌر طرائق 
 التدرٌس

   

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 لحد االن 2/11/2010 تدرٌسً فً قسم الهندسة الكٌمٌائٌة

   

   

   

   

 



 
 

 

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

  

  

  

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

  عمادة كلٌة الهندسة  وتقدٌركتاب شكر 

    

    

    

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة ااسم الماد التً درسته
 المرحلة االولى الرسم الهندسً

 المرحلة الثالثة  انتقال الحرارة

 المرحلة االولى 1برمجة 

 المرحلة الرابعة االمثلية والطرق العددية

 المرحلة الثالثة الهندسياالقتصاد واالحصاء 

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا
  

  

  



 
  

  

 

 

Personal information 

Wed Khalid ghanim First Name and  sur Name 

8910 Date of Birth 

Basrah Place of Birth 

Iraqi Nationality 

Married Marital Status 

1 Number of Children 

Basrah Address 

Wkgh80@yahoo.com E-mail 

- Telephone number 

Assist. Lecturer in Basrah Univ. Scientific Rank 

Chemical engineer General Specialty 

Mass transfer precise specialization 

4/5/2005 Date of first appointment at 

the university 

the certificates and scientific title 

Country University title of the thesis Certificate 

- - - Doctorate 

Iraq Basrah  Master 

   Higher Diploma 

Skills 

V.good Arabic 

V.good English 

- other language 

training courses 

Date Duration Place Course Name 

    

    

Posts Administrative 

To From Career ( now) 

2016 2010 Assist. lecturer 

   

   



 
 

 

 

 

Research Activity 
Place and date of publication Seminars 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultural activities 

Place and date Seminars 
  

  

  

  

  

Awards and thanks and appreciation certificates for the 

school year 

reason issued by data Certificate 
    

    

    

    

    

Teaching Experience 

Stage studied 

First stage  Engineering drawing   

Third stage Economy and statistics for chemical 

engineer 

First stage programming 

Fourth stage Optimization and numerical methods 

Third stage Heat transfer 

number Supervision of postgraduate 
  



 
  

  

 


