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 مدرس اللقب العلمي

 ميكانيكية هندسة العاماالختصاص 

 هندسة المعادن – تطبيقي ميكانيك االختصاص الدقيق

 هندسة المعادن والمواد  االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

 0202 الدكتوراه

دراسة تأثير االوستنايت المتبقي على الخواص 

 باستخدام الميكانيكية للصلب السبائكي الواطىء

 االصطناعية العصبية الشبكات

 العراق البصرة

 0220 الماجستير
فشل انابيب جدران المراجل في محطة كهرباء 

 الهارثة الحرارية
 العراق البصرة

 المهارات

 ممتاز اللغة العربية

 جيدة جدا اللغة االنكليزية

  لغات اخرى

 التدريبيةالدورات 

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 92/6/9229 اربعة اٌام بلغارٌا/  صوفٌا  تشغٌل وصٌانة جهاز تحلٌل تركٌب المعادن الطٌفً

 3/7/9229 اربعة اٌام بلغارٌا/  صوفٌا  Blue Hillتشغٌل وصٌانة جهاز فحص الشد الجامع مع التدرٌب على الحقٌبة البرامجٌة 

 (49)دورة تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً
/ التربٌةكلٌة  

 جامعة البصرة
 92/2/9222 خمسة اٌام

 10/7/2016` خمسة اٌام كلٌة الهندسة/ IOS/IEC  17025:2005                                       دورة تعرٌفٌة بالمواصفة الدولٌة
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 جامعة البصرة

 IOS / IEC 17025:2005دورة تدرٌبٌة العداد المدقق الداخلً وفق متطلبات المواصفة   

 كلٌة الهندسة/

 جامعة البصرة

 9/22/9226 خمسة اٌام

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن 0205 اول تشرٌن قسم الهندسة المٌكانٌكٌة–عضو لجنة امتحانٌة 

 0206 اول تشرٌن 0205 اول تشرٌن كلٌة  الهندسة–عضو لجنة انضباطٌة  

 0200 اول تشرٌن 0202 اول تشرٌن قسم الهندسة المٌكانٌكٌة–عضو لجنة امتحانٌة 

 0209 اول تشرٌن 0202 اول تشرٌن كلٌة الهندسة   –مدٌر وحدة الدراسات العلٌا 

 0227 اول تشرٌن 0225 اول تشرٌن كلٌة الهندسة   –مدٌر وحدة التعلٌم المستمر 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط
Empirical Modelling for Prediction of Work piece Surface Roughness and Cutting 

Tool Temperature in Turning Carbon Steel 
Eng. & Tech. Journal, Vol.31, No.5, pp 879-889, 

2013 

Effect of Quenching and Tempering Treatments on Impact Strength and Fatigue 

Life of AISI 4340 

The 1stConference for Engineering and 

Technology, College of Engineering, University of 

Thi-Qar, Iraq, Oct. 2015 

Enhancement  of Fatigue Strength of 316L Stainless steel Using Sand Blasting 
International Journal of Current Engineering and 

Technology, Vol. 5, No. (1), 2015 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 9223اٌلول  –جامعة برلٌن التكنولوجٌة –المانٌا  المستدامالمؤتمر الدولً الحادي عشر لطرق التصنٌع 

 9222نٌسان  –جامعة البصرة –العراق  المؤتمر الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة

 0205 اول تشرٌن – قار ذي جامعة – العراق والتكنولوجٌا للهندسة االول الدولً المؤتمر

 الدراسيةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديرية للسنة 

 المنح سبب المانحة الجهة تاريخها الشهادة

 75/71/0112 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 07/77/0112 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 71/70/0114 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 71/4/0171 شكر كتاب
اكادمٌة الخلٌج العربً 

السٌد رئٌس  –
 االكادمٌة

 

 5/77/0171 شكر كتاب
رئاسة جامعة البصرة 

 السٌد رئٌس الجامعة –
 



 
 0/6/0177 شكر كتاب

السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 1/71/0177 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 07/77/0177 شكر كتاب
رئاسة جامعة البصرة 

 السٌد رئٌس الجامعة –
 

 6/7/0170 شكر كتاب
رئاسة جامعة البصرة 

 السٌد رئٌس الجامعة –
 

 03/70/0177 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 70/2/0170 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 03/4/0171 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 03/6/0171 شكر كتاب
السٌد  –كلٌة الهندسة 
 العمٌد

 

 6/7/0172 شكر كتاب
رئاسة جامعة البصرة 

رئٌس  مساعد السٌد –
 الجامعة

 

 الخبرات التدريسية

 الدراسية المرحلة درستها التي الماد اسم
 ماجستٌر/ علٌا دراسات المواد الهندسٌة المتقدمة

 ماجستٌر علٌا دراسات المعامالت الحرارٌة المتقدمة

 الرابعة المرحلة المواد الهندسٌة

 الرابعة المرحلة واختٌار المواد الهندسٌةتصمٌم 

 الثالثة المرحلة طرق التصنٌع

 الثانٌة المرحلة هندسة المعادن

 االولى المرحلة الرٌاضٌات

 الثالثة المرحلة سلوك المواد الهندسٌة

 االولى المرحلة الرسم الهندسً

 واالطاريح/  الرسائل عدد العليا الدراسات على االشراف

 5 البصرة جامعة/  المٌكانٌكٌة الهندسة قسم فً الماجستٌر

 

 

 

 


