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 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

  1991 -1991 الهندسة  البصرة

   1991 -1991 الهندسة  البصرة املاجستري

 هالدكتورا

 

 1002 -1001 الهندسة  البصرة

     
 

 رطروةة اللميةة  عنوان الرسالة او اال
 

 (MSFالتيثةل النظري والتصيةم األيثل لينظوية انتاج الياء ):  الياجستةر .1
 .باستخدام التسخةن اليباشر                     

 نيذجة ودراسة عيمةة أليتصاص غاز ثاني أوكسةد الكربون باستخدام :  الدكتوراه .2
 .األبراج اليةشوةاليةالةل األيةنةة اليائةة في                     

 



 

 ةالوظيفي مناصبثانياً : ال . 

 

 "لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.: اثالثا 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 1000 – 1991 ميكانيك الموائع  هندسة البتروكيمياويات 1

 1000 – 1991 ميكانيك الموائع  وقود والطاقةهندسة ال 1

 1002 – 1991 تحليالت عددية  هندسة البتروكيمياويات 3

 1002 – 1991 يالت عددية تحل هندسة الوقود والطاقة 4

 1000 – 1992 أنتقال المادة  هندسة البتروكيمياويات 1

 1000 – 1992 أنتقال المادة هندسة الوقود والطاقة 1

 1000 – 1992 تصميم المفاعالت  هندسة البتروكيمياويات 2

 1000 – 1992 تصميم المفاعالت هندسة الوقود والطاقة 2

 1001 – 1992 هندسة القياس والسيطرة  هندسة البتروكيمياويات 9

 1001 – 1992 هندسة القياس والسيطرة هندسة الوقود والطاقة 10

 1001 – 1992 تصميم بالحاسوب  هندسة البتروكيمياويات 11

 1013 – 1010 التحليالت العددية  –تصميم المفاعالت  هندسة البتروكيمياويات 11

 1013 – 1010 التحليالت العددية –لمفاعالت تصميم ا هندسة الوقود والطاقة 13

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 14/2/1992 – 1/11/1991 الكلية التقنية / بصرة مقرر قسم هندسة البتروكيمياويات 1

 10/9/1001 – 11/2/1992 الكلية التقنية / بصرة رئيس قسم هندسة البتروكيمياويات 1

معاون عميد الكلية اضافة الى رئيس قسم  3

 تروكيمياوياتهندسة الب

 10/9/1001 – 11/1/1004 الكلية التقنية / بصرة

 

 

 

 1013/ 9/ 11 – 1/11/1010 الكلية التقنية / بصرة رئيس قسم هندسة البتروكيمياويات 4

 مستمر -1/9/1013 الكلية التقنية / بصرة وكالة عميد الكلية التقنية في البصرة 1



 االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها ): ابعاً ر: 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

استخدام مطاط اإلطارات املستعملة كمضاف لالمسنت  1

 .اإلسفليت املنتج من مصفى البصرة

 2112 -2112   قسم اهلندسة الكيمياوية –كلية اهلندسة 

 
 كمةة الهندسة / جايلة البصرة لرطمبة ياجستةر  ةرسال 16 يناقشة يشارك في
 رسائل ياجستةر لرطمبة كمةة الهندسة / جايلة البصرة 8تقةةم  يشارك في
 أرطروةة دكتوراه في كمةة الهندسة / جايلة البصرة  2يناقشة  يشارك في

 

 "العلميةوالدورات والندوات : المؤتمرات خامسا : 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

 عضو لجنة المعهد التقني/ بصرة 1992 المؤتمر العلمي القطري العشرين 1

 متدرب هيئة التعليم التقني 1000 الحلقة التنشيطية لإلرشاد التربوي والنفسي  2

 باحث جامعة بابل 1228 المؤتمر القطري الثاني للكيمياء 3

 عضو لجنة هيئة التعليم التقني 1001 ندوة مراجعة مناهج الكلية التقنية/ بصرة 4

تقديم ورقة  بغداد 1004 مؤتمر هيئة التعليم التقني 5

 عمل
 متدرب هالتون / بريطانيا 1004 الدورة التدريبية اإلدارية 6

 باحث البصرةجامعة  1002  الهندسية مؤتمر البصرة السابع للبحوث 7

 باحث جامعة بابل 1010 ندسة الموادلكلية ه مر االولتالمؤ 8

 2112 مؤتمر البصرة للنفط والغاز 9
 

شركة نفط الجنوب / 

 البصرة

 باحث

 مدير مركز اربيل 2112 المشاركة في ورشة عمل مراكز التميز 10

المشاركة في المؤتمر الدولي للتدريب  11

 والتطوير
 مشارك لعربية المتحدةاالمارات ا 2112

 

 

 

 



  ًالبحوث المنشورة:: سادسا 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

النيوذج الدةنايةكي لتدرج درجة الةرارة بالنسبة لميباادل  1
 الةراري ذو القشرة واالنبوب.

يجمة البصرة لملموم 
 الهندسةة

2112 

تةضااةر وتشااخةص  ودراسااة نااون جدةااد ياان الراتنجااا   2
 اليشتقة ين الةورةا.االةبوكسةدةة 

  

 يجمة التقني
 

2112 

3 Study of Effect of Asphalt on 
Wettability of Polymers. 

اليجمة اللراقةة 
 لمبولةيرا 

2118 

4  Impact Modifier Of Epoxy Resin With 
Citraconiciated Polybutadiene As 
Toughening Agent. 

  

اليجمة اللراقةة لمهندسة 
ةة وهندسة اليةكانةك

 اليواد

2111 

5 Ziziphus Leaves Extract As Corrosion 
Inhibitor For Mild Steel  in 3.5 M Nacl  

   
 

 

لكمةة  اليؤنير االول
ندسة اليواد / جايلة ه

 بابل

2111 

6 Effect of Operating Conditions on 
CO2 Absorption into Aqueous 
Alkanolamine Solutions In  Packed 
Column.   
  
 

 قار ذي  جايلة يجمة
 الهندسةة لملموم

2111 

7 Ambient Air Quality in the industrial 
Area of Khor AzZubair , Iraq 

يؤتير البصرة لمنفرط 
 والغاز

 
2112 

8 The effect of classifying CRM sources 
on the asphalt content modification 
for paving roads 

Journal of 
Environment 
and Ecology 

2112 

9 Study of som natural products as 
Eco- Friendly corrosion inhibitor for 
mild steel in 1.0 M HCL solution 

J. Mater. 
Environ. Sci.    

2112 



 
 شارك في تقةةم بةوث يجمة التقني / هةئة التلمةم التقنيي

 لبصرة لملموم الهنسةةيشارك في تقةةم بةوث يجمة ا
 يشارك في تقةةم بةوث يجمة جايلة ذي قار لملموم الهنسةة

 

 

  :"اللجــــانسابعا: 
 

 2رئيس لجنة التوعية واإلرشاد في الكلية التقنية/ بصرة  -1
  2عضو لجنة في لجان تقييم بحوث المؤتمر الطالبي  -1         

  .عضو اللجنة االمتحانية -3

 2ردات المناهج العلمية للكلية التقنية/ بصرة عضو لجنة مراجعة مف-4

 عضو اللجنة العلمية في الكلية التقنية/ بصرة -5

 2إنشاء الورشرئيس لجنة اإلشراف في أعمال -9

  الهندسية. اللجنة القطاعيةرئيس  -0

  

  :"كتب الشكر والتقديرثامنا : 
 

  2والبحث العلمي السيد وزير التعليم العالي معالي ( كتاب شكر وتقدير من  8 ) -8

  2كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس هيئة التعليم التقني (  9)  -1

  2محافظ البصرة المحترم السيد  ( كتاب شكر وتقدير من  8 )  -3

 ( كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس محافظة البصرة المحترم.1)  -4

 ( كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بابل.8) -5

 تقدير من السيد رئيس الجامعة التقنية الجنوبية.( كتاب شكر و8) -9

 2كتاب شكر وتقدير من عمادة الكلية التقنية/ بصرة  (12 )  -0

 

 

 

 اللغــات  : ا"تاسع: 

      العربية         

   االنكليزية     

  

 

 

  


