
 

 

 المعلومات الشخصٌة

  عًبر عهي عجيًي االسم الثالثً واللقب

 

 8791 الموالٌد

 انجصرح محل التولد

 عراقي الجنسٌة

 يتزوج الحالة الزوجٌة

 2 عدد األطفال

 شط انعرة-انجصرح العنوان

 ojimi1978@gmail.com, ammar.ojimi@uobasrah.edu.iq االلكترونًالبرٌد 

 7703221042 (00964)  تلفون

 يذرس اللقب العلمً

 ييكبنيك االختصاص العام

 ييكبنيك حراريبد االختصاص الدقٌق

 ييكبنيك حراريبد االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

دراسة نظرية لتبخر قطرات مائع بالتماس  3122 الدكتوراه

 المباشر في مائع غير امتزاجي

 العراق البصرة

 على السائل طبقة سرعة توزيع تأثير 3114 الماجستٌر

 المباشر بالتماس التكثيف

 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 جيدة جدا اللغة العربٌة

 جيدة جدا اللغة االنكلٌزٌة

  لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

ورشخ عًم في ايريكب حىل تطىير 

 ينبهح قضى هنذصخ اننفط
 3124 سبوعا امريكا –جامعة اوكلوهاما  

دورح تذريجيخ حىل حىل اننفط ين 

 االكتشبف حتى االنتبج
 3125 ايام 6 تركيا -شركة توتال

 3124 يوم بصرة–كلية العلوم –قسم البيئة  دورح حىل انحفبظ عهى انجيئخ
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 االدارٌة المناصب

 الفترةالى  من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 الفترة الحالية 3124 +عضو لجنة امتحانيةتدريسي+ وكيل رئيس القسم

 3124 3123 +عضو لجنة امتحانيةتدريسي+مقرر القسم

 3123 3122 تدريسي+ رئيس لجنة جودة القسم+عضو لجنة امتحانية

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

Numerical study of the direct contact 

evaporation of multi drops in an immiscible 

liquid'' 
 2182 -نجف -انًؤتًر انعبنًي انعهًي انثبنث نهكهيخ انتقنيخ

Reduce Noise Pollution Of Small Generators' 
 2182-نجف -انًؤتًر انعبنًي انعهًي انثبنث نهكهيخ انتقنيخ

Experimental study of direct contact 

evaporation refrigeration system', 2182-انجصرح -يؤتًر انجصرح انذوني االول نههنذصخ انًيكبنيكيخ 

انحجى نعضهخ انقهت -"اثر انجهذ انجذني عهى ينحني انضغط

 وعهى ثعض انًتغيراد انىضيفيخ", 

انًؤتًر انعهًي انذوني انخبيش نعهىو انتذريت وانفضهجخ انريبضيخ 

 2182نعبو 

Numerical investigation for enhancement 

heat transfer for internally finned tubes using 

CFX program'.  
  2182 -يجهخ انجصرح نهعهىو انهنذصيخ

Experimental Study of Direct Contact 

Evaporation Refrigeration System Using R-12. 

 قيذ اننشر -2182يجهخ اننبصريخ نهعهىو انهنذصيخ 

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 2182 -انعراق النجف -المؤتمر العلمي العالمي الثالث  

 2182 -انعراق  البصرة -مؤتمر البصرة الدولي االول للهندسة الميكانيكية 

 التقدٌري للسنة الدراسٌةالجوائز وكتب الشكر والشهادات 

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 شكر كتاب 
أكاديمية الخليج العربي  3123

 للدراسات البحرية
 تدريس مواد نظرية

 شكر كتاب 
كلية  -رةصجامعة الب 3122-3127

 الهندسة
 اعظاء اللجان االمتحانية

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها

(1) Thermodynamics, (2011-2013) )مرحلة ثالثة ) الهندسة + الكلية البحرية 



 

(2) Engineering Analysis )مرحلة ثالثة ) الكلية البحرية 

(3) mathematic, (2012-2013) مرحلة اولى 

(4) industrul engineering, (2004-2011)   مرحلة رابعة 

(5) air condition and refrigeration, (2004-2005)  )مرحلة رابعة )كلية تقنية 

(6) Mechanical drawing, (2004-2005) مرحلة ثانية 

(7) Engineering drawing,(2005-2006) مرحلة اولى 

(8) Heat transfer, (2014-2015) مرحلة ثالثة 

(9) Mechanical Engineering مرحلة اولى 

  

 الرسائل / واالطارٌحعدد  االشراف على الدراسات العلٌا
 2 ماجستير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


