المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً واللقب

نظيرة عبدالحسن صالح المرعاوي

الموالٌد
محل التولد
الجنسٌة
الحالة الزوجٌة
عدد األطفال
العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

1791-11-03
البصرة
عراقٍت
غٍر متسوجت
العراق – البصرة – حً السهراء
nathera.saleh@uobasrah.edu.iq
39830837770
استاذ مساعد
هندست مٍكانٍكٍت
مٍكانٍك تطبٍقً
مٍكانٍك تطبٍقً

Nathera1971@yahoo.com

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الدكتوراه

الماجستٌر

عنوان الرسالة  /االطروحة
تصمٌم حدٌث للتثبٌت الخلفً للعمود
الفقري مع نموذج عناصر محددة ثالثً
االبعاد للعمود الفقري القطنً الكامل

الجامعة
البصرة

البلد
العراق

تارٌخها
7004/3/74

 2663/27/72تحميل ميكانيك االنكسارالخطي لألحمال

البصرة

العراق

المجالية باستخدام طريقة العناصر
المحددة.

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

اللغة االم
جٌدة

الدورات التدرٌبٌة
اسم الدورة
عمل و صٍانت جهاز فحص التركٍب
الكٍمٍائً للمعادن المتنقل
عمل و صٍانت جهاز الفحىصاث
المٍكانٍكٍت الجامع مع التدرٌب على
الحقٍبت البرامجٍت Blue Hill

مكان الدورة

مدة الدورة

تارٌخ الدورة

بلغارٌا /صىفٍا

ٌومان

9109/6/99

بلغارٌا /صىفٍا

ٌومان

9109/7/0

المناصب االدارٌة
من الفترة الى الفترة

الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة)
تدرٌسٍت
عضو لجنة امتحانية في قسم الهندسة الميكانيكية

1770
1779

مستمر
0313

مقرر قسم الهندسة الميكانيكية

9111

9112

رئيس المجنة االمتحانية و وكيل رئيس القسم في قسم الهندسة الميكانيكية

9118

9101

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

9109

9102

النشاط البحثً
اسم النشاط
تحميل األحمال المجالية باستخدام طريقة العناصر المحددة.
تأثير محددات الشق و اتجاه التحميل عمى تصرف االنبعاج
لمصفائح المتشققة تحت االنضغاط.
دراسة سموك االنبعاج لصفائح تحتوي عمى شق جانبي تحت
االنضغاط
تحميل االهتزاز الحر لمصفائح تحتوي أشكال شق مختمفة.
دراسة الطور الثاني لمعامل شدة اإلجهاد لصفائح متشققة
تحت حمل االنضغاط.
تحميل االهتزاز لعوارض متشققة مثبت-مثبت باستخدام طريقة
العناصر المحددة.

مكان وتارٌخ النشر
مجمة الهندسة و التكنولوجيا 2664
مجمة البصرة لمعموم الهندسية الجزء  , 22العدد .7022 ,2
مجمة الهندسة و التكنولوجيا الجزء  ,30العدد 7027 ,2
مجمة القادسية لمعموم الهندسية الجزء  , 2العدد 7027 , 3
مجمة البصرة لمعموم الهندسية الجزء  ,27العدد .7027 ,7
المجمة الدولية لطاقة و البيئة الجزء  , 3العدد 7022 , 2

محاكاة دراسة عممية المصق عمى الساخن عمى الواح Cu-

وقائع مؤتمر الجامعة التقنية الجنوبية -العراق -البصرة لمفترة

تحميل المنشأ المركب لمركبات الهوائية ذات االرتفاع العالي

وقائع مؤتمر الدولي لهندسة الهوائية_ روسيا – موسكو

 Feو قضبان AISI 1020 and 316 stainless
تعمل بطاقة الشمسية.

7023/3/23-21

) (ICOAE 2016لمفترة 7023/2/70-25

تأثير محددات عممية المصق الساخن عمى عمر القضبان وقائع مؤتمر الدولي لتصنيع المناسب  / GCSMجنوب افرٌقٌا-

المقواة Stainless Steel Carbon Steel

كٌب تاون لمفترة 7023/20/2-3

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
اسم النشاط

مكانه وزمانه

العراق  /البصرة للفترة  01-8نٌسان 4102
المؤتمر البصرة الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة
للفترة  01-02اٌار 4102
العراق  /البصرة
المؤتمر العلمً الدولً السنوي االول للجامعة التقنٌة الجنوبٌة
لمفترة 7023/2/70-25
روسيا – موسكو
المؤتمر الدولي لهندسة الهوائية )(ICOAE 2016

جنوب افرٌقٌا -كٌب تاون لمفترة 7023/20/2-3

المؤتمر الدولي لتصنيع المناسب GCSM14

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
تارٌخها

الشهادة
شهادة تقدٌرٌة

7004
شهادة تقدٌرٌة
7006
شهادة تقدٌرٌة
7021-1-20
شهادة تقدٌرٌة
7023-3-22
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

7007/20/72
7003/5/73
7005/3/6

كتاب شكر

7022/20/23

كتاب شكر
7027/3/5
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

7023/5/72
7023/6/23
7023/27/5
7023/27/72

كتاب شكر
7021/2/23

الجهة المانحة
وزارة الشباب و الرٌاضة –
مدٌرٌة شباب و رٌاضة
البصرة

سبب المنح
تكرٌم حملت الشهاداث العلٍا

التدرٌسً المتمٌز لمؤتمر التقوٌمً
كلٌة الهندسة – جامعة
السنوي الخامس لكلٌة الهندسة
البصرة
للعام الدراسً 7005-7004
المشاركة فً المؤتمر البصرة
كلٌة الهندسة – جامعة
الدولً للهندسة المٌكانٌكٌة للفترة
البصرة
 20-5نٌسان 7021
المشاركة فً المؤتمر العلمً
الدولً السنوي االول للجامعة
الجامعة التقنٌة الجنوبٌة
التقنٌة الجنوبٌة للفترة -21
7023/3/22
تصمٌم نظام اللجنة االمتحانٌة
رئاسة جامعة البصرة
عضو لجنة امتحانٌة
عمادة كلٌة الهندسة
الحصول على درجة االمتٌاز فً
رئاسة جامعة البصرة تقٌٌم االداء لعام الدراسً -7003
7004
المشاركة فً اعداد تقرٌر التقٌٌم
عمادة كلٌة الهندسة
الذاتً للكلٌة
وزارة التعلٌم العالً و تشخٌص حالة غش فً االمتحانات
البحث العلمً  /جهاز
النهائٌة
االشراف و التقوٌم العلمً
القاء محاضرات تقوٌة اضافٌة
عمادة كلٌة الهندسة
خالل العطلة الصٌفٌة
القاء محاضرات تقوٌة اضافٌة
رئاسة جامعة البصرة
خالل العطلة الصٌفٌة
انهاء تكلٌف بمهام رئٌس القسم
رئاسة جامعة البصرة
المشاركة فً لحنة توزٌع الطلبة
عمادة كلٌة الهندسة
الجدد
المشاركة فً اعداد و انجاح
المؤتمر البصرة الدولً للهندسة
رئاسة جامعة البصرة
المٌكانٌكٌة للفترة  20-5نٌسان
7021

الخبرات التدرٌسٌة
اسم المادة التً درستها

المرحلة الدراسٌة

مقامة المواد
رٌاضٌات
مٌكانٌك هندسً
اهتزازات
مٌكانٌك االنكسار
المٌكانٌك الحٌوي

المرحلة الثانٌة
المرحلة الثانٌة
المرحلة االولى
الماجستٌر و الدكتواره
الماجستٌر
الماجستٌر

االشراف على الدراسات العلٌا

عدد الرسائل  /واالطارٌح

دكتوراه
ماجستٌر

2
2

