
 سيرة ذاتية

 : دمحم لادر دمحم رضا المٌاحً الرباعً واللمب االسم

 1/ داستاذ :والدرجة  الوظٌفًالعنوان 

 اللمب العلمً : مدرس مساعد

 .منظمة الطالة الذرٌة العرالٌة )سابماً(  1/12/1112:  تعٌٌن أولتارٌخ 

 الدراسيالتحصيل 

 .1115كلٌة الهندسة / جامعة بغداد /  لسم الهندسة البٌئٌة/ماجستٌر فً الهندسة المدنٌة / -1

 .1191فً الهندسة النووٌة / كلٌة الهندسة / جامعة بغداد /  بكالورٌوس -2

 .1112االلكترونٌة / معهد المستنصرٌة الهندسً /  األجهزةشهادة الدبلوم فً صٌانة  -3

 .1113االلكترونٌة / معهد بغداد الهندسً /  األجهزةبلوم فً صٌانة شهادة الد -4

 الفعاليات

 -حاضرت فً العدٌد من الكلٌات والمعاهد العرالٌة منها : -1

 .1111كلٌة التربٌة )ابن الهٌثم(  -أ

 .1114التمنً  اإلدارةمعهد  -ب

 .1115كلٌة بغداد  إعدادٌة -ج

 .2222 حالٌا" تدرٌسً فً كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى -د

 المناصب التي شغلتها

 .2222النٌوترونً فً منظمة الطالة الذرٌة سابماً عام استلمت منصب مدٌر مختبر المولد  -2

 .2212عام  العلوم والتكنولوجٌا فً لضاء الممدادٌة  مدٌر شعبةاستلمت منصب  -3

 .2216عام   خانمٌناستلمت منصب مدٌر شعبة العلوم والتكنولوجٌا فً لضاء  -4

 ومشروع سد حمرٌنمذكرات تفاهم وتعاون مع جمٌع دوائر لضاء الممدادٌة انجاز  -5

 الكهرومائٌة ومحطة المنصورٌة الغازٌة. ومحطة حمرٌن   



 

 .خانمٌنتعاون مع المجلس المحلً فً لضاء جاز مذكرة تفاهم وان -6

 

  -التي شاركت بها : والمؤتمرات الدورات

/ مركز تؤهٌل المالكات / المشارٌع وجدولتها ببرنامج حاسوبً( إدارة) المدراتدورة تنمٌة  -1

 .2212بغداد/

 .2211بٌروت/ –لبنان /  المشارٌع وجدولتها ببرنامج حاسوبً( إدارةدورة متمدمة فً ) -2

 .2212مإتمر ٌوم المٌاه العالمً فً سد حمرٌن -3

 .2215/دٌالى /المإتمر التعرٌفً االول لوزارة العلوم والتكنولوجٌا-4

 ( دورة.23محاضر فً العدٌد من الدورات وعددها )-5

 -:لبحوث والدراسات التي انجزتها ا

 2212أٌلول/ خالص والجٌزانً والحلول الممترحةال أسفلدراسة المشاكل التشغٌلٌة لمحطتً ضخ  -1

 .2212 األولفً محافظة دٌالى / كانون  األسماندراسة فً الطرق الحدٌثة لتربٌة  -2 

 .2212 األولمنظومات معالجة المٌاه باستخدام تكنولوجٌا التنافذ العكسً / كانون  -3

 الطرق والتمنٌات المستخدمة فً معالجة مٌاه الصرف الصحً )المٌاه العادمة(  أحدثدراسة فً  -4

  .2211 نٌسان/  الدولٌة المعاٌٌر ضمن     

 .2211البٌئٌة / حزٌران  اإلشعاع وتؤثٌراتوطرق التعرض والولاٌة  اإلشعاعدراسة عن مصادر  -5

 .2214در مٌاه الري(/ اب محاضرة فً موضوع)احدث الطرق المستخدمة للتملٌل من ه -6

 .2215رئٌس فرٌك تصمٌم خزان جدٌد لمشروع ماء لضاء الممدادٌة  -7

 Phenyltetrazole compounds inhibition influence on mildنشر بحث بعنوان  -9

steel corrosion in acidic solution  فً مجلةINTERNATIONAL JOURNAL OF 

CORROSION AND SCALE INHIBITION 2222ت سكوباس ضمن مستوعبا. 
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 والشخصٌات فً محافظة دٌالى. المنشآتمدٌرٌة حماٌة -4
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