المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً واللقب

قحطان عدنان جواد النهٌو

الموالٌد

4641

محل التولد

بصرة  /شط العرب

الجنسٌة

عراقً

الحالة الزوجٌة

متزوج

عدد األطفال

2

العنوان

بصره  /كوت الحجاج الثانٌة

البرٌد االلكترونً

Kahtanaj2009@yahoo.com

تلفون

04404000624

اللقب العلمً

مدرس مساعد

االختصاص العام

هندسة مٌكانٌكٌة

االختصاص الدقٌق

مٌكانٌك تطبٌقً

االختصاص الحالً

مٌكانٌك تطبٌقً

qahtan.jawad@uobasrah.edu.iq

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة

تارٌخها

الماجستٌر

2041 /0 / 2

الدبلوم العالً

2002 /5 /43

المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

جٌد جدا
جٌد جدا

عنوان الرسالة  /االطروحة
دراسة عملٌة ونظرٌة لتأثٌر االخماد والمراجعة المتعددة
على الخواص المٌكانٌكٌة للصلب المارتنساٌتً المقاوم للصدأ
نوع )(AISI 410
تأثٌر االجهادات المتبقٌة على الخواص المٌكانٌكٌة للصلب
الكاربونً بسبب المعامالت الحرارٌة

الجامعة البلد
البصرة العراق
البصرة العراق

المهارات

النشاط البحثً
اسم النشاط
تحقٌق فً تأثٌر درجات حرارة االخماد
والمراجعة المتعددة على الخواص المٌكانٌكٌة
للصلب المارتنساٌتً المقاوم للصدأ نوع
AISI 410
دراسة عملٌة لتأثٌر درجة حرارة االخماد
والمراجعة المتعددة على التركٌب المجهري
للصلب المارتنساٌتً المقاوم للصدأ نوع
AISI 410

مكان وتارٌخ النشر
مؤتمر بابل الهندسً العلمً االول  /جامعة بابل /العدد الخاص من المجلة
العراقٌة للهندسة المٌكانٌكٌة وهندسة المواد2042 / 42 / 22 ,
المؤتمر العلمً الدولً الثالث كلٌة هندسة المواد /جامعة بابل /العدد
الخاص من المجلة العراقٌة للهندسة المٌكانٌكٌة وهندسة المواد,
2042 / 2 / 20

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
اسم النشاط

مكانه وزمانه

عضو مشارك  /باحث

مؤتمر بابل الهندسً العلمً االول  /جامعة بابل 2042 / 42 / 22/
المؤتمر العلمً الدولً الثالث كلٌة هندسة المواد /جامعة بابل/
2042 / 2 / 20

عضو مشارك  /باحث

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة

تارٌخها

الجهة المانحة

شهادة مشاركة فً مؤتمر

2042 / 42 / 22

جامعة بابل

شهادة مشاركة فً مؤتمر

2042 / 2 / 20

جامعة بابل

شكر وتقدٌر

2042 / 4 / 23

شكر وتقدٌر

2041 / 44 / 22

شكر وتقدٌر

2041 / 2 / 1

عمادة كلٌة الهندسة
جامعة البصرة
عمادة كلٌة الهندسة
جامعة البصرة
عمادة كلٌة الهندسة
جامعة البصرة

شكر وتقدٌر

2042 / 3 / 22

رئاسة جامعة البصرة

شكر وتقدٌر

2044 / 5 / 2

شكر وتقدٌر

2004 / 2 / 25

عمادة كلٌة الهندسة
جامعة البصرة
عمادة كلٌة الهندسة
جامعة البصرة

سبب المنح
عضو مشارك فً مؤتمر بابل
الهندسً العلمً االول
عضو مشارك فً المؤتمر العلمً
الدولً الثالث كلٌة هندسة المواد
لجنة تسجٌل الطلبة الجدد للعام
الدراسً 2042 - 2041
صٌانة عدد من الحاسبات فً مختبر
قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
ادارة اعمال مؤتمر البصرة الدولً
للهندسة المٌكانٌكٌة
بمناسبة انتهاء تكلٌف رئٌس جامعة
البصرة
الى موظفً كلٌة الهندسة كافة
للجهود المبذولة فً انجاز الواجبات
الحصول على المركز االول فً الدورة
التطوٌرٌة الخاصة بالحاسوب

الخبرات التدرٌسٌة
اسم الماد التً درستها
نظرٌة االهتزازات
التصمٌم بواسطة الحاسب (االوتوكاد)
البرمجة بلغة الماتالب
مٌكانٌك الموائع
هندسة المعادن
البرمجة بلغة الفورتران
الرسم الهندسً

المرحلة الدراسٌة
المرحلة الرابعة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانٌة
المرحلة الثانٌة
المرحلة الثانٌة
المرحلة االولى

