
 
 

 المعلومات الشخصٌة

  غدير جاسم محمد الحمر االسم الثالثً واللقب

 23/8/4881 الموالٌد

 البصرة محل التولد

 عراقية الجنسٌة

 متزوجة الحالة الزوجٌة

 4 عدد األطفال

  الطويسة -العشار -البصرة العنوان

 ghadeer_jassim@yahoo.com البرٌد االلكترونً

 70870640470 تلفون

 مساعد مدرس اللقب العلمً

 هندسة كيميائية االختصاص العام

 تصميم مفاعالت االختصاص الدقٌق

 تصميم مفاعالت االختصاص الحالً

 وااللقاب العلمٌةالشهادات 

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

     الدكتوراه

دراسة الخواص الحركية لتفاعل إنتاج مثبت  0747 الماجستٌر
ستيرول ريسورسينول( -4ضوئي جديد )

 بإستعمال مفاعل الدفعات

 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 ممتازة اللغة العربٌة

 جدا جيدة اللغة االنكلٌزٌة

 ال يوجد لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

الدورة التطويريت السابعت 

 والتسعين

جامعت  – كليت التربيت

 البصرة
 31/31/1133 – 9 أيام 5

مصانع ادارة المخاطر في ال
 البتروكيمياوية

 11/4/2013 – 8 أيام 4 اسطنبول –تركيا 

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 مستمر بالخدمة 0/8/0747 مدرس مساعد

 4/8/0747 40/6/0778 م.مهندس
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 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط
-1ضوئي جديد )دراسة الخواص الحركية لتفاعل انتاج مثبت 

 ستيرويل ريسورسينول( باستخدام مفاعل الدفعات

 0741 –جامعة البصرة  –مجلة البصرة للعلوم الهندسية 

Sustainable Energy for Water Desalination 

System Relative to Basra Climate 

Jordan Journal of Mechanical and Industrial 

Engineering - 2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

  

  

  

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 ذكرى تاسيس الجامعة المشاركة بفعاليات كلية الهندسة 0747 شكر وتقدير

 عضو لجنة امتحانية كلية الهندسة 0744 شكر وتقدير

 االلتزام بالدوام كلية الهندسة 0744 شكر وتقدير

 االلتزام بالدوام  كلية الهندسة 0740 شكر وتقدير

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة ااسم الماد التً درسته
 المرحلة الثانية  0برمجة / 

 المرحلة الثالثة ديناميك الحرارة 

 المرحلة الرابعة االمثلية والطرق العددية

  

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا
  

  

 

 



 
Personal information 

Ghadeer Jassim Mohammed Alhammar First Name and  sur Name 

23/8/1984 Date of Birth 

Basrah  Place of Birth 

Iraqi  Nationality 

Married   Marital Status 

1 Number of Children 

Basrah – Alashar - Altuwaisa Address 

Ghadeer_jassim@yahoo.com E-mail 

07807612107 Telephone number 

Assist Lecturer Scientific Rank 

Chemical engineering General Specialty 

Reactor design precise specialization 

Reactor design Date of first appointment at 

the university 

the certificates and scientific title  

Country University title of the thesis Certificate 

    Doctorate 

    

Iraq Basrah Study the Kinetic Characterizations 

of  New Photo-Stabilizer (4 -  

Stearoylresorcinol) Production 

Using Batch Reactor 

 Higher Diploma 

Skills 

Excellent  Arabic 

Very good  English 

 other language 

training courses 

Date Duration Place Course Name 

9 – 13/10/2011 5 days Education college - 

Basrah University 

The ninety seven 

Developing course 

8 – 11/4/2013 4days Istanbul - Turkey Management of 

major hazard in 

petrochemicals 

Posts Administrative 

To From Career ( now) 

Now  2/8/2010 Assist Lecture 

1/8/2010 17/6/2008 Assist engineer 
 

 



 
 

 

 

 

 

 Research Activity  

Place and date of publication Seminars  

Basrah Journal for Engineering Science  - 

2014. 

Study the Kinetic Characterizations of New 
Photo-Stabilizer (4-Stearoylresorcinol) 

Production Using Batch Reactor  

Jordan Journal of Mechanical and Industrial 

Engineering - 2015 

Sustainable Energy for Water Desalination 

System Relative to Basra Climate 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultural activities 

Place and date Seminars 
  

  

  

  

  

Awards and thanks and appreciation certificates for the 

school year 

reason issued by data Certificate 
the university foundation 

activities 

Engineering college 2010 Thanks 

A member of 

examination committee 

Engineering college 2011 Thanks 

Commitment attendance Engineering college 2011 Thanks 

Commitment attendance Engineering college 2012 Thanks 

Teaching Experience 

Stage studied 

Second stage Programming / 2 

Third stage Thermodynamics 

Fourth stage Numerical methods and optimization 



 
  

number Supervision of postgraduate 
  

  

  

  

 


