س
المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً اللقب
الموالٌد
محل التولد
الجنسٌة
الحالة الزوجٌة
عدد األطفال

ساجد حسٌن علً العباسً
0690 – 01 – 5
العراق – البصرة
عراقٌة
متنزوج
ثالثة

العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

العراق – البصرة – الطوٌسة – قرب مدرسة األرقم مقابل النهر
alabbasi95@yahoo.com /alabbasi285@gmail.com/sajid.ali@uobasrah.edu.iq
116905410149010 – 116905515550100
مدرس
هندسة مٌكانٌك – حرارٌات
أنتقال حرارة

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الدكتوراه

تارٌخها
3110

الماجستٌر

1996

الجامعة

عنوان الرسالة  /االطروحة
تحلٌل نظري و عملً ألداء منظومة تبرٌد جامعة البكر -الكلٌة
الهندسٌة العسكرٌة
محرك بحري

البلد
العراق

(التكنولوجٌة حالٌا)

خواص أنتقال الحرارة لمبادالت تبرٌد و أزالة
رطوبة

البصرة

العراق

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

جٌدة جدا
جٌدة
التوجد

الدورات التدرٌبٌة
اسم الدورة
الدورة التطوٌرٌة
للترقٌات العلمٌة
009
الدورة التطوٌرٌة
 65للتدرٌسٌٌن
دورة قٌادة الكلٌات
للعمداء
دورة القادة األحداث
رقم  / 31الوجبة
األولى
تصلٌح محركات
دورة تصلٌح

مكان الدورة
مركز تطوٌر طرائق
التدرٌس كلٌة التربٌة –
جامعة البصرة
مركز تطوٌر طرائق
التدرٌس كلٌة التربٌة –
جامعة البصرة
برٌطانٌا – كلٌة هالتون
Halton College
بغداد – كلٌة القٌادة –
جامعة البكر للدراسات
العسكرٌة
األلمانٌة – شركة MTU
إٌطالٌا – شركة صناعة

مدة الدورة

تارٌخ الدورة
3105 / 0 / 39 – 06

ثمانٌة أٌام
خمسة أٌام

3100 / 01 / 00 – 6

ثالثة أسابٌع

December 2005

أربعة أشهر

0660 / 0 / 35 – 0 / 3

أسبوعٌن

0645 / 00 / 35 - 09
 1 / 6 / 1986الى 27 / 2 / 1987

س
مخفض السرع
دورة
مهندسٌن بحرٌٌن

السفن اإلٌطالٌة

ستة أشهر

العراق – قٌادة القوة
البحرٌة

ستة أشهر

0640

المناصب االدارٌة
الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة)
رئٌس قسم هندسة النفط
تدرٌسً  -كلٌة الهندسة – جامعة البصرة
عمٌد الكلٌة التقنٌة  /بصرة
تدرٌسً  -كلٌة الهندسة – جامعة البصرة
تدرٌسً فً الكلٌة البحرٌة – أكادٌمٌة الخلٌج
العربً للدراسات البحرٌة
مسؤول تنسٌق قسم الهندسة البحرٌة – كلٌة
بحرٌة
مدٌر قسم منظومات الهٌدرولٌك وقسم مخفض
السرع (  ) Gear boxمعمل تصلٌح القوة
البحرٌة
مدٌر شعبة المحركات البحرٌة معمل تصلٌح
القوة البحرٌة ( 0645
مهندس بحري على زوارق الصوارٌخ  /القوة
البحرٌة

من الفترة

الى الفترة

3100 / 8 / 1
3101 / 01 / 3
2005 / 6 / 39
3110 / 6 / 30
0660

لحد أألن
3100 / 5 / 00
3101 / 01/ 1
3115 / 6 / 35
3110

0660

0660

0644

1991

0645

0644

0640

0649

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر

اسم النشاط
تحلٌل تحسن أنتقال الحرارة لجرٌان مضطرب فً
أنبوب أفقً دائري المقطع بأستخدام مدخالت مختلفة
األشكال .

المجلة العلمٌة األوربٌة – أٌار 3100

( European Scientific Journal, May 2014, Edition Vol.
10, No. 15, Printed Issn : 1857 – 7881, E – Issn : 1857
) – 7431
المجلة التكنولوجٌة و الهندسٌة
دراسة عملٌة لتحسٌن أنتقال الحرارة فً شبكة تبرٌد
ماء السٌارة بأستخدام دقائق من األلمنٌوم و النحاس فً
) ( Eng. &Tech. Journal, Vol. 33 Part (B), No. 6, 2015
الماء

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
اسم النشاط

مكانه وزمانه

برنامج أنشاء مركز التطوٌر التعاقدي بأشراف و
رعاٌة الوكالة الكندٌة العالمٌة لتطوٌر الموارد
البشرٌة
مؤتمر أستخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم و التدرٌب
برعاٌة المجلس الثقافً البرٌطانً
مؤتمر تطوٌر التدرٌب المنهجً فً التعلٌم التقنً
برعاٌة و أشراف منظمة (  ) GTZاأللمانٌة

األردن – عمان – شباط 3116
تركٌا – أسطنبول – 3114
مصر – القاهرة – 3115

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة
شكر و تقدٌر

تارٌخها
3109 / 0 / 33

الجهة المانحة
السٌد رئٌس جامعة البصرة

سبب المنح
للجهود المبذولة فً أنشاء

س
شكر و تقدٌر
شكر و تقدٌر
شكر و تقدٌر
شكر و تقدٌر

مختبرات قسم هندسة النفط  /كلٌة
الهندسة
لجنة أمتحانٌة
عمٌد كلٌة الهندسة
3109 / 0 / 01
 3101 / 4 / 30السٌد رئٌس هٌئة التعلٌم التقنً للجهود المتمٌزة فً أدارة الكلٌة
التقنٌة  /البصرة
للجهود المتمٌزة فً أدارة الكلٌة
السٌد وزٌر التعلٌم العالً
3101 / 4 / 09
التقنٌة  /البصرة
 3114 / 00 / 00السٌد رئٌس هٌئة التعلٌم التقنً للجهود المتمٌزة فً أنشاء و أعمار
أبنٌة الكلٌة التقنٌة  /البصرة

الخبرات التدرٌسٌة
اسم الماد التً درستها

المرحلة الدراسٌة

دٌنامٌك حرارة
أنتقال حرارة
محطات قدرة
دٌنامٌك حرارة
دٌنامٌك حرارة
أنتقال حرارة
تبرٌد و تكٌف
مساعد مختبر المحركات البحرٌة

المرحلة الثالثة – قسم هندسة النفط – كلٌة الهندسة
المرحلة الثالثة – قسم الهندسة المٌكانٌكٌة – كلٌة الهندسة
المرحلة الرابعة – قسم الهندسة المٌكانٌكٌة – كلٌة الهندسة
المرحلة الثانٌة – قسم التبرٌد – كلٌة تقنٌة
المرحلة الثانٌة – قسم الهندسة المٌكانٌكٌة – كلٌة الهندسة
المرحلة الثالثة – قسم الهندسة المٌكانٌكٌة البحرٌة – كلٌة بحرٌة
المرحلة الرابعة – قسم الهندسة المٌكانٌكٌة البحرٌة – كلٌة بحرٌة
قسم الهندسة المٌكانٌكٌة البحرٌة – كلٌة بحرٌة

