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 ـــاعدمســـــتاذ  اســــاللقب العلمي /           
 الحالة االجتماعية/ متزوج ولي) ولدين وثالث بنات(          

 -:الشيـــــــــــــــــــــــــــــادات          
 1978بكالوريوس ىندسة ميكانيك /الجامعة التكنولوجية /-1
 .1989العراق    –ماجستير ىندسة االنتاج والمعادن /ىندسة صناعية /الجامعة التكنولوجية   -2

 -:البحــــــــــــــــــــــــــــــــــوث
الشاملة في تقييم نوعية المنتوج النيائي)دراسة تطبيقية في  استخدام اساليب السيطرة النوعية  -1

(منشور في مجلة دراسات/عمان/ االردن/العدد  في الكوت/وزارة الصناعة  معمل اسطوانات الغاز
 .  1995 /22الثالث/المجلد  / 

دراسة امكانية تحسين الخواص الميكانيكية لرمال شواطئ الكوت واستخداميا في السباكة  -2
 .2001/ 96لتقني /ىيئة التعليم التقني/العدد/ /مجلة ا

بين توعية وكمية المنتوج باستخدام اساليب السيطرة النوعية الشاملة /مجلة  دراسة العالقة  -3
 . 21/2008/المجلد/1التقني/ ىيئة التعليم التقني/العدد

الطبيعي /مجلة  السيطرة النوعية الشاملة لمقدرة العملية االنتاجية باستخدام ورقة االحتمال  -4
 .2009/ 22/المجلد6التقني/ىيئة التعليم التقني/العدد

/دراسة ناثير  الواد الرابطة والمضافة على الحواص الميكانيكية لرمال شواطئ الكوت/ىيئة  5
 .24/2010التعليم التقني/ العدد  

في تنفيذ االعمال المطلوبة وتدريب الطلبة في ورشة  Sequencing) استخدام اسلوب )   -6
/  2595/العددبابل  /بابل/ جامعةاليندسةالخراطة ( المجلة العراقية لليندسة الميكانيكية/كلية  

2012. 
  تاثير شروط القطع على الحد القـاطع لقـلم الخراطة في ماكنة الخراطة/مجلة كلية اليندسة /-7

  .2014/ جامعة واسط  
تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم التقني/دراسة تطبيقية في ورشة المكائن    امكانية-8

 .2012/ 6والمعدات / المعيد التقني/كوت/مجلة التقني /العدد /



( في تقييم منياج مادة الميكانيك  STS  (استخدام منحني العلم والتكنولوجيا والمجتمع  -9  
.مرسل للنشر /كلية اليندسة /  2017-2016م الدراسي  /قسم االنتاج المعيد التقني /الكوت للعا

 جامعة بابل.
10-Apply an( Equation Taylor's tool life) for limited the life of cutting 

bit Turing machine. . 2019مرسل للنشر.   
 -:الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــات

 .1994على االنتاج/مجلة نقـابة الميندسين /واسط  االنتاجية والسيطرة النوعية الشاملة  -1
يبن نوعية المنتوج باستخدام اساليب السيطرة النوعية الشاملة/مجلة نقـابة الميندسين/واسط  ستح-2

1995. 
 .1996دراسة تطوير مناىج قسم الميكانيك /االنتاج /ىيئة التعليم التقني/-3
 .1998االنتاج ىيئة التعليم التقني /دراسة تطوير منياج مادة اجزاء المكائن/فرع  -4
 .1999دراسة تطويرية منياج مادة السيطرة النوعية/فرع االنتاج/ىيئة التعليم التقني /-5
فرع االنتاج/ ىيئة التعليم  -دراسة تطويرية لدمج مادة االدارة الصناعية والسيطرة النوعية-6

 .2001التقني/
اللغة االنكليزية(لطلبة الصف الثاني /فرع االنتاج    دراسة تطويرية في منيج اجزاء المكائن ) -7
/2009. 
دراسة تطويريو لمحافظة واسط/مقـارنة مع العمل في محافظة اربيل من حيث التعليم واالعمار  -8

 .2010/مقدمة الى نقـابة الميندسين واسط/
 -التطويرية :  ورات  دال       

 .1979)اسبوعين( -العراق-التكنلوجيةالجامعة    –دورة استخالص المعادن   .1
 . 1980)اسبوعين(  -العراق  -الجامعة التكنلوجية  –دورة تكنولوجيا اللحام   .2
 .1980-اشير  ثالثة -طوكيو-اليابان  -دورة تطويرية في االنتاج وادارة الورش الميكانيكية .3
 .1985-العمارة-المعيد التقني-العراق-لغة بيسك -دورة في الحاسبة .4
العراق  -ائق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية في تدريس المواد الجامعيةدورة في طر  .5

 .1987)شير( -مركز تطوير الكوادر-ىيئو التعليم التقني
-قسم ىندسو االنتاج والمعادن-العراق-الجامعة التكنلوجية-دورة تطويرية في الحاسوب .6

 .1989)اسبوعين( 



االتحاد العربي للتعليم  -ىيئو التعليم التقني-يادورة تطويرية في ادارة الوقت لالدارات العل .7
 .1996)اسبوعين( -العراق  -التقني

االتحاد  -ىيئو التعليم التقني– (C A M)الدورة التطويرية في التصنيع باستخدام الحاسوب   .8
 .2001)اسبوعين( -العراق-العربي للتعليم التقني

 .1986-العمارة-د التقنيالمعي-مقرر الدورة المتقدمة في الرسم الصناعي واليندسي .9
 .1997-الكوت  -المعيد التقني–.مقرر الدورة المتقدمة في عمليات االنتاج والتصنيع  10
 .1997-منتسبي دائره ري واسط-.مقرر ومدير الدورة المتقدمة في عمليات االنتاج والتصنيع11
 .1999-واسط-نقـابة الميندسين-.مقرر ومدير دورة الحاسبات )لغة بيسك(12
 .1999واسط  -نقـابة الميندسين-(windo98.مقرر ومدير دورة الحاسبات )13
وزارة الصناعة)اسبوعين( -معمل نسيج-.مقرر ومدير الدورة التطويرية للعاملين في االنتاج14

2001. 
-وزارة الصناعة-.مقرر الدورة التطويرية المتقدمة للكادر الفني واالداري لمعامل الحياكة15

 .2002-واسط
 .2002-الكوت-المعيد التقني-للكادر الفني-رر الدورة لمادة السباكة.مق16
 .2003-الكو-المعيد التقني-الكادر الفني-.مقرر الدورة المتقدمة في اللحام17
 .2009-الكوت-المعيد التقني-الكادر الفني-.دورة المعامالت الحرارية للمعادن18
 .2014كوت  –التقني  المعيد    -دارة والجودة في االنتاج.دورة اال19
 .2015الكوت    –المعيد التقني    –دوره في انظمة االيزو في االنتاج  .20
 .2018(Ansysالحاسوب)حساب التصاريف باستخدام برنامج    فيدورة   -21

 -المناصب االدارية:-9
 .1979-اربيل-المعيد التقني-مدير وحدة المعمل الميكانيكية .1
 .1982-العمارة-التقني  المعيد-مدير وحده المعامل الميكانيكة .2
 .1987-1984-العمارة-المعيد التقني–قسم الميكانيك   رئيس .3
 .1986العمارة    -د لشوؤن الطلبة )وكالة(ـــــــــمعاون العمي .4
 .1998-1988-الكوت-المعيد التقني–رئيس قسم السيارات   .5
 .1998-1990-الكوت-المعيد التقني-رئيس قسم الميكانيك .6
 1999 -الكوت  -المعيد التقني  -رئيس قسم تصنيع المعادن .7



 .2001-1999-الكوت-المعيد التقني-رئيس قسم التقنيات الميكانيكية .8
 2003-2002-الكوت-المعيد التقني-رئيس قسم الري والبزل .9

 -االعمال االستشارية:-10  
 .2003-1991-الكوت-المعيد التقني-عضو المكتب االستشاري اليندسي .1
 .2003-1996-واسط-الميندسيننقـابو  -عضو المكتب االستشاري .2
الكوت  -معامل الحياكة والنسيج -اشير( للسيطرة النوعية في االنتاج  4استشارات ىندسية ) .3

1996. 
 .2001-الكوت  –معمل الحياكة  –اشير( وزارة الصناعة    6استشارات ىندسية ) .4
 .2002-معمل الحياكة–شير( لمادة السيطرة على االنتاج والنوعية   2استشارات ىندسية ) .5
 .2003-واسط-وزارة االسكان واالعمار-شير( معمل البناء الجاىز2استشارات ىندسية ) .6
 .2009-1978الصف الثاني للسنوات  -ىيئو التعليم التقني-اشراف على مشاريع التخرج للطلبة .7
اشير( وكلفة    6)-بغداد-طريق واسط–مدير مشروع صيانو وترميم فندق الكوت السياحي   .8

 .2000-ارمليون دين 56المشروع  
اشير( وكلفة    6)-اعدادية صناعى البشائر-مدير مشروع صيانة وترميم االقسام الداخلية .9

 2001-مليون دينار   74المشروع  
 .1998-الف دينار  120شير( كلفة المشروع   1)-ناحية واسط–مشروع محطة المياة الثقيلة    .10
 .1996-الف دينار  60كلفة المشروع  اسبوع( 2)-ناحية واسط-شروع صيانة االفران الكيربائيةم.11
.دراسات في الجدوى االقتصادية لعدد من المشاريع والمعامل االنتاجية باستخدام اساليب  12

 . (network-Bert)اليندسة الصناعية  
.دراسات في تصميم عدد من الخرائط اليندسيو لعدد من المعامل لنصب المكائن االنتاجية  13

 وتنفيذىا.
 النجاز عدد من المشاريع والمقـاوالت. (time study)وقت  .دراسات في ال14
 .1996استشاري في نقـابة الميندسين واسط من عام  -.رئيس ميندسين15

 -المواد التي تم تدريسيا : 
 -: 1979---1978بغداد   –معيد تكنولوجيا  

 فرع االنتاج.-الثاني ميكانيك-مادة الرسم الصناعي .1
 فرع االنتاج. -ميكانيكالثاني  -مادة نظرية اجزاء مكائن .2



 االشراف علي مشاريع التخرج لطلبة الثاني ميكانيك. .3
 -:1982-1979-اربيل    –المعيد التقني     

 قسم الميكانيك.-الثاني تصنيع المعادن  -نظرية اجزاء المكائن .1
 الثاني ميكانيك.–االدارة الصناعية   .2
 الثاني ميكانيك.-السيطرة النوعية .3
 وانشاءات.االول بناء  -الرسم اليندسي .4
 االشراف على مشاريع التخرج لطلبة الثاني ميكانيك. .5
 عضو اللجنة االمتحانية لقسم الميكانيـــــــــــــــــــــــــــــــك. .6

 -: 1987-1983المعيد التقني العمارة  
 قسم المدني.–الصف االل بناء وانشاءات    –الرسم اليندسي   .1
 قسم الميكانك.-الثاني انتاج–الرسم الصناعي   .2
 قسم الميكانيك.-المرحلة الثانية-االدارة الصناعية .3
 قسم الميكانيك.-المرحلة الثانية–السيطرة النوعية   .4
 قسم الميكانيك. -الثاني-مظرية اجزاء المكائن .5
 قسم الميكانيك.-المرحلة الثاني  -المعادن .6
 االشراف على مشاريع التخرج لطلبة الميكانيك. .7
 وانشاءات.لثاني بناء   الرسم اليندسي والصناعي .8
 رئيس اللجنة االمتحانية لقسم الميكانيـــــــــــــــــــــــــــــــك– .9

 -: 2010-1990المعيد التقني الكوت         
 قسم الميكانيك.–انتاج  -المرحلة االولى-الميكانيك .1
 قسم الميكانيك.-انتاج-الصف الثاني-نظرية اجزاء المكائن .2
 الميكانيك.قسم  -الثاني انتاج-االدارة الصناعية .3
 قسم الميكانيك.-الثاني انتاج-السيطرة النوعية .4
 قسم الميكانيك.-الثاني انتاج-الرسم الصناعي .5
 الثاني انتاج=قسم الميكانيك.-الرسم اليندسي .6
 االشراف على مشاريع التخرج لطلبة الثاني انتاج. .7
 .2019-------2014للعام    عضو لجنة الترقيات العلمية في المعيد .8
 ,2019----------2014للعام    ستالل في المعيدعضو لجنة اال .9



                 في قسم االنتاج وقسم التصنيع وقسم السيارات.عضو اللجنة االمتحانية   -10
 2021-2020السالمو المينية في قسم التقنيات البتروكيمياوية /الف الثاني  -11    
 2021-2020قياس نقـل المكيو/ الصف الثاني /-12    
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