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العنوان
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ميكانيك
ميكانيك تطبيقي – سيطرة
ميكانيك تطبيقي – سيطرة

الشهادات وااللقاب العلمية
الشهادة
الدكتوراه
الماجستير

عنوان الرسالة  /االطروحة

تاريخها
Design and construction of virtual welding 4102

4114

training system for the shielded metal arc
welding (SMAW).
Simulation and fouling study in shell and
tube heat exchangers

البلد
العراق

الجامعة
البصرة

العراق

البصرة

المهارات
المهارات
اللغة العربية
اللغة االنكليزية
لغات اخرى

متمكن من برامج Microsoft (, MATLAB, Visual Basic.net, Visual C++
)office
مواطن
طيق %011
االلمانية  , %01الفارسية %01

الدورات التدريبية
اسم الدورة
Training and maintenance
course on ENT diagnostics
systems
Basic
Technical
Training
Washer-Disinfectors G7825/26
technical
service
and
maintenance
for
steam
sterilizers produced by Zirbus
technology GmbH

مكان الدورة

مدة الدورة

تاريخ الدورة

اسطنبول

 0أيام

2013

المانيا

 6أيام

4102

المانيا

 6أيام

4102

النشاط البحثي
مكان وتاريخ النشر

اسم النشاط

4102 -  البصرةBICME2014: Electrode consumption simulation for shielded
metal arc welding in virtual welding training system, 1st Basrah
International conference on mechanical Engineering , 8-10 April
2014, Basra, IRAQ (accepted)

)النشاطات الثقافية ( المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها
مكانه وزمانه

اسم النشاط

4104 دويسبريك المانيا

GSI-SLV2012: Technical Conference Welding Trainer 4104 “The
Future of Education” 46 – 27 September 2012, Duisburg, Germany.

4102 دوسيلدورف المانيا

MEDICA 2014 - The world's leading trade fair for the medical
industry 14 - 17 November 2014, Düsseldorf, GERMANY

4102 دويسبيرغ المانيا
4100 دبي االمارات
4100 دوسيلدورف المانيا

GSI-SLV2014: Technical Conference Welding Trainer 4102 “The
Future of Education” 40st Oct. 4102, Duisburg, Germany
ARAB HEALTH 2015, The Arab Health Exhibition & Congress,
27-30 January 2015, Dubai, UAE
MEDICA 2015 - The world's leading trade fair for the medical
industry 14 - 17 November 2015, Düsseldorf, GERMANY

4106 الصين

ZECEN 2016 : ZECEN magnetics Analyzers Technical Training,
installation and maintenance 17th-20th Aug. 2016, Changchun,
China

الخبرات التدريسية
المرحلة الدراسية
المرحلة الثانية – قسم النفط
المرحلة الثانية – قسم الميكانيك
المرحلة االولى – قسم الميكانيك
المرحلة الثانية – قسم الميكانيك
المرحلة الرابعة – قسم الميكانيك
المرحلة الثالثة – قسم المكانيك
المرحلة الثالثة – قسم الميكانيك

اسم المواد التي درستها
مقاومة المواد
الميكانيك الهندسي الداينمك
الميكانيك الهندسي – ستاتك
مختبرات الثرموداينمك
مختبرات تكييف الهواء
مختيرات انتقال الحرارة
مختبرات طرق الصنع

