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تدریسي-
دسة كلیة الھن–عضو في قسم الھندسة الكیمیاویة -
جامعة دیالى–

العنوان الوظیفي / المنصب

ثانیاً: التأھیل العلمي / الدراسي
ة قسم الھندسة الكیمیاویبكالوریوس ھندسة كیمیاویة من 

العراق-بغداد –جامعة بغداد-كلیة الھندسة- 1999-1995

-ماجستیر ھندسة كیمیاویة من قسم الھندسة الكیمیاویة 
العراق-بغداد –جامعة بغداد -كلیة الھندسة  1999-2003

الكورسات الدراسیة لشھادة الماجستیر
انتقال المادة ، عامل مساعد ، تأكل ، خواص مواد الكورس األول
انتقال حرارة ، موائع ، ثرموداینمیك ، ریاضیات

متقدمة الكورس الثاني
أطروحة بعنوان "تشكیل زیوت تزییت محركات

الكازولین" المشروع البحثي
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دكتوراه في الھندسة الكیمیاویة والبایولوجیة من قسم 
–كلیة الھندسة -الھندسة الكیمیاویة والبایولوجیة 

طانیابری-المملكة المتحدة –شفیلید –جامعة شفیلید 
2016-2020

أطروحة بعنوان "نظریة الدینامیكا الكھربائیة 
اللالتوازن لظواھر االنتقال في برج التقطیر للفقاعة 

الحارة"
المشروع البحثي

ثالثاً: الخبرات
شبكات الحاسوب (امتیاز)-
، وندوز 98، 95(العمل على نظام الدوز والندوز -

) 10، 8، 7، اكس بي ، فیستا ، وندوز 2000مي ، 
(تنصیب وادامة مع الصیانة) (امتیاز)

صیانة ھاردویر الحاسوب (امتیاز)-
والفجوال بیسك (جید جدا)لغة البرمجة البیسك -
برنامج الطباعة المكتبي بجمیع اصداراتھ والمتضمن -

البوربوینت) (امتیاز)(الوورد ، االكسل ،
استخدام البرامج المختلفة مثل الماتالب والكومسول -

(جید جدا)
االنترنت (امتیاز)-
االعمال االداریة في القسم الھندسي (امتیاز)-
(امتیاز)اعمال االرشفة -

تدریس مواضیع متنوعة في مختلف المجاالت -
جید)(الھندسیة مثل (الحاسبات ، الكیمیاء ، الفیزیاء)

العمل ضمن الفریق بخبرات عالیة (جید)-
التصمیم ضمن مجال التخصص الھندسي (جید)-
ابتكار االفكار الجدیدة وایجاد الحلول المالئمة -

جدا)للمشاكل الصناعیة الصعبة (جید
الخبرة في اختیار الطرق المالئمة لحل المسائل -

جید (المختلفة في الریاضیات ، الكیمیاء ، والفیزیاء 
جدا)

المھارات والقدرات

رابعاً: اللغات
العربیة اللغة األم

االنكلیزیة (جید جدا) اللغة الثانیة
خامساً: المواد التي قمت بتدریسھا

مبادئ علم الحاسوب ، ھیاكل ریاضیات برمجیة ، 
البیانات ، الحسابات الھندسیة ، ومشاریع التخرج

قسم ھندسة الحاسبات
2005-2011

الكیمیاء العضویة ، مبادئ علم الحاسوب ، لغات 
، تصمیم I &IIالبرمجة ، الماتالب ، سیطرة العملیات 

المعدات الھندسیة الكیمیاویة ، التحلیالت العددیة 
والھندسیة ، ومشاریع التخرج

قسم الھندسة الكیمیاویة
2011-2021



قائمة البحوث المنشورة

السنة المجلة البحث

2002-2003 –مجلة قسم الھندسة الكیمیاویة 
جامعة بغداد

بحثین بالعناوین التالیة:
1) “The Viscosity Change of Iraqi Lubricating Oil in
Gasoline Engines”
2) “The Examination of Various Additives for Iraqi
Lubricating Oil”

2003 –مؤتمر قسم الھندسة الكیمیاویة 
جامعة بغداد

بحث بالعنوان التالي:
1) “The Study of Different Properties of Iraqi
Lubricating Oil in Gasoline Engines”

2012 جامعة –مجلة دیالى للعلوم الھندسیة 
دیالى

بحث بالعنوان التالي:
1) “Effect of Temperature on Lubricating Oil and Poly
(Methyl Methacrylate) Additive”.

2015 جامعة –مجلة دیالى للعلوم الھندسیة 
دیالى

بحث بالعنوان التالي:
1) “Solar Water Distillation (Reproduction Fresh
Water from Dirty Water)”.

2019 جامعة –2019مؤتمر الكومسل 
بریطانیا-المملكة المتحدة –كامبردج 

بحث بالعنوان التالي:
1) “Electrode-Electrolyte Interface Simulation in
Microbubble Distillation: Role of (DDLs) as
Electrochemical Cell”.
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