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 الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(النشاطات 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
   جامعة البصرة-كلٌة الهندسة   1993نٌسان  21-20  مؤتمر البصرة الثانً لبحوث الهندسة المٌكانٌكٌة 

مؤتمر البصرة الدولً االول لبحوث الهندسة 
 انٌكٌةكالمٌ

   جامعة البصرة-الهندسةكلٌة         2014نٌسان  8-10

  

 للسنة الدراسٌة هالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌرٌ

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 شكر وتقدٌر
 رئٌس الجامعه 7/1/2010

أكمال الخطة العلمٌة لجامعة 

  البصره

 شكر وتقدٌر
 رئٌس الجامعه 9/11/2010

العلٌا أكمال قبول الدراسات 

  لجامعة البصره

 شكر وتقدٌر
 رئٌس الجامعه 21/12/2011

أكمال قبول الدراسات العلٌا 

 لجامعة البصره

 14/12/2011  شكر وتقدٌر
  رئٌس الجامعه

أنتهاء تكلٌفً مدٌرا للشؤون 

  العلمٌة
  31/7/2011  شكر وتقدٌر

  ةمساعد رئٌس الجامع
اعداد التقرٌر السنوي الثالث 

  للجامعة

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها
 الثانٌةالمرحلة  دٌنامٌك حرارة

 االولىالمرحة  رٌاضٌات

 المرحلة الرابعة تكٌٌف الهواء والتثلٌج

 ماجستٌر الطاقة الشمسٌة

 دكتوراه الطاقات المتجدده

 واالطارٌحعدد الرسائل /  االشراف على الدراسات العلٌا

 2 الماجستير

 9 كتوراهدال

 


