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     :األكاديمية(الت ـــــالمؤه) الشهادات  العلمية

 
 السنة     البلد الجامعة        الكلية           الشهادة ت

 2020 العراق        الجامعة التكنلوجية قسم هندسة اإلنتاج والمعادن دكتوراه 1

 2012 الهند         الجامعة العثمانية كلية الهندسة        ماجستير 2

 بكالوريوس 3
 الكلية التقنية

 الهندسية بغداد 
 2006 العراق         الجامعة التقنية الوسطى

 2003 العراق         الجامعة التقنية الوسطى المعهد التقني كوت دبلوم  4

 
  شغلها:الوظائف والمناصب التي 

 المكان التاريخ الوظيفة او المنصب ت

 المعهد التقني كوت االن- 2020 تدريسي في قسم التقنيات البتروكيمياوية 1

 المعهد التقني كوت 2020 -2015 تدريسي في قسم التقنيات الميكانيكية 2

 المعهد التقني كوت 2015-2013 مسؤول وحدة المعامل والورش 3

 المعهد التقني كوت 2013 التقنيات الميكانيكيةتدريسي في قسم  4

 المعهد التقني كوت 2013-2012 منتسب في مركز الحاسبة واالنترنت 5

 المعهد التقني كوت 2012-2009 منتسب في مركز االنترنت 6

 المعهد التقني كوت 2009-2007 منتسب في وحدة المعامل والورش 7

 مجلس محافظة واسط 2007-2006 مهندس بصفة عقد في مجلس محافظة واسط  8

 :  و التخصصية( الخبرات االكاديمية) ــرةــــــــــــــــــــــــالخبـــ

 

 :الخبرات االدارية 
 الجهة المستفيدة ملخص الخبرة األدارية ت

 المعهد التقني كوت عضوفي اللجنه االمتحانية .1

 المعهد التقني كوت استقبال الطلبة لألقسام التكنلوجيارئيس لجنة  .2

 المعهد التقني كوت عضو في لجنة الجودة واالداء الجامعي .3

 المعهد التقني كوت عضو في لجنة االشراف التربوي .4

 المعهد التقني كوت عضو في لجنة االعتماد االكاديمي .5
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  التدريس في التعليم العالي :  

 
 : و الموتمرات  و ورش العمل الـدورات.   

 المكان اسم الدورة/ المؤتمر/ الورشة ت

 الهندسية الكوفةالكلية  دورة طرائق التدريس مركز تطوير المالكات)مشارك( .1

 المعهد التقني كوت فحص الملحومات—NDT-دورة  .2

 نقابة المهندسين العراقية فرع الكوت دورة تعليم برنامج االوتوكاد  .3

 نقابة المهندسين العراقية فرع الكوت دورة تكنلوجيا عملية اللحام )محاضر( .4

 الهند دولة -حيدر اباد  دورة تعليم برنامج االوتوكاد .5

 دولة الهند -حيدر اباد  Ansysدورة تعليم برنامج االنسز  .6

والمواد  المؤتمر العلمي األول لتطبيقات النانو تكنلوجي .7

 المتقدمة في صناعة النفط والغاز

 الجامعة التكنلوجية

 الجامعة التكنلوجية 2019المؤتمر الدولي الثاني في هندسة وعلوم المواد  .8

الدولي األول في تصميم وهندسة االنابيب النفطية المؤتمر  .9

 (الصناعات البتروكيماوية ومحطات الطاقةوالغازية )

 دولة الهند -حيدر اباد 

المؤتمر االول لخريجي برامج االبتعاث لوزارة التعليم العالي  .10

 2013-2012والبحث العلمي 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 البحوث المنشورة: 

 اسم المجلة اسم البحث ت

1 Friction stir welding of 6063 Aluminum alloy pipe 
with 6082 Aluminum alloy pipe 

Test 

2 Friction stir welding of aluminum alloy 6063 pipe 
with aluminum alloy 7022 pipe 

ة المؤتمر الدولي الثاني في هندس
 الجامعة -2019وعلوم المواد 

 التكنلوجية

3 Evaluation of Mechanical Properties and Finite 
Element Modeling in Friction Stir Welding of C12200 
Copper Alloy to C36000 High-Leaded Brass Pipe 

 مجلة الجامعة التكنلوجية

4 Finite Element Modeling in Friction Stir Welding of 
Two Dissimilar Pipes 
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 الكلية / المعهد القسم المرحلة  الدراسيةالمادة  ت

 المعهد التقني /كوت السيارات االولى ميكانيك  1

 المعهد التقني/كوت الري والبزل األولى تطبيقات الحاسبة 2

 المعهد التقني /كوت المساحة  االولى تطبيقات الحاسبة 3

 المعهد التقني /كوت الري والبزل  الثانية حاسبات 4

 المعهد التقني /كوت المحاسبة  االولى تطبيقات الحاسبة 5

 المعهد التقني /كوت االدارة  االولى تطبيقات الحاسبة 6

 المعهد التقني/كوت المساحة  الثانية حاسبات 7

 المعهد التقني كوت الميكانيك األولى  الرسم الهندسي 8

 المعهد التقني كوت الميكانيك الثاني الرسم الصناعي 9

 المعهد التقني كوت الميكانيك والبتروكيمياوي الثاني مشاريع تخرج 10

 المعهد التقني كوت البتروكيمياوي األولى حاسبات 11



 

 المهـــــــــــــــــــــــــــــارات  :  

 

  . القيام بالفحص وتشخيص العيوب في االنابيب المعدنية عن طريق الفحوصات الالاتالفية 

 االنسز واالوتوكاد.العمل على البرامج الهندسية كبرنامج السولد ورك و استخدام الحاسوب و                                       

 

 :   الهوايــــــــــــــــــــــــــــــات  

 

  المطالعة 

 الرياضة 

 

 :        الجمعيات و النقابــــــــــات   

 

 نقابة المهندسين العراقيين  •

 الخريجين من الجامعة العثمانيةنقابة   •

 


