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 ومات الشخصيةالمعل

االسم الكامل: محمد حمزة مساعد 
تاریخ ومكان الوالدة: العراق  1978/4/4 

اللقب العلمي: مدرس 
القومیة: عراقیة 

الحالة االجتماعیة: متزوج – ثالثة اطفال     

     moh.petro_78@yahoo.com    :البرید االكتروني
العنوان البریدي: كلیة الھندسة – جامعة دیالى – بعقوبة – محافظة دیالى - العراق 

مجاالت العمل والبحوث

 .)انتاج السيليكا )خصوصا السيليكا الضبابية

  يان الموائعجر –انتقال حرارة  –انتقال مادة  -الخلفية النظرية باغلب مواد الهندسة الكيمياوية )تصميم المفاعالت –

 اصناعات النفطية والبتروكيماوية(.  -الثرموداينمك 

ؤهالت العلميةالم

 كلية الهندسة / جامعة بغداد / العراق.     2000 –  1997كيمياوية         بكالوريوس هندسة

             كلية الهندسة / جامعة بغداد / العراق.    2004 – 2000ماجستير هندسة كيمياوية

              كلية الهندسة / جامعة شفيلد / المملكة المتحدة.   2021 – 2015دكتوراه هندسة كيمياوية

العضوية والمناصب االدارية

  ولغاية االن. 2007عضو في نقابة المهندسين العراقيين منذ

  2011الى  2009جامعة ديالى منذ  –كلية العلوم  –مقرر قسم الكيمياء .

الدورات التدريبية والتطويرية

  )2006 –العراق  –ديالى  –جامعة ديالى  –كلية التربية  –دورة مهارات وطرائق التدريس )شهر واحد .

  )2011 –المملكة المتحدة  –جامعة ردنك  -دورة تدريبية في مهارات التدريس )شهر واحد .

  2013 –العراق  –اربيل  –جامعة صالح الدين  –ورشة عمل في تطوير اللغة االنكليزية .

البحوث المنشورة

ISSN العدد عنوان البحث اسم المجلة مكان النشر 

 ديالى/جامعة العلوم/كلية 

 العراق

مجلة ديالى للعلوم الصرفة 

 3/ العدد  7مجلد 

باستخدام رباعي تحضير السيليكا الضبابية 

إيثيل أورثو سيليكات / تأثير درجة حرارة 
 التفاعل على خواصه الفيزيائية

1 

1999 – 8716 
 ديالى/جامعة /الهندسةكلية 

   العراق
مجلة ديالى للعلوم الهندسية 

 2/ العدد  4مجلد 
دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية 

 اه الخام والنظيفة لمدينة بلدروزللمي
2 

محمد حمزة مساعد –السيرة الذاتية 
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                                      المؤتمرات

 

 العدد اسم المؤتمر عنوان البحث اسم المجلة

 مجلة ديالى للعلوم الصرفة 
 3/ العدد  7مجلد 

تحضير السيليكا الضبابية باستخدام رباعي 

إيثيل أورثو سيليكات / تأثير درجة حرارة 

 التفاعل على خواصه الفيزيائية

الثاني/كلية  المؤتمر العلمي
 2011العلوم/جامعة ديالى/ ديالى 

1 

 مشاركة فقط
لتفاعل االتحكم في انتظام درجة حرارة 

 السائل الباعث للحرارة في الممرات الهيكلية

الثاني عشر  المؤتمر األوروبي

 /جامعة فلورنسا/للهندسة الكيميائية

 2019إيطاليا  
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