
 السرية الذاتية
 

 اجمد امحد علي االســــــم:
 الكلية التقنية اهلندسية/البصرة: الكلية
 amjedoet@stu.edu.iqااللكرتوين: الربيد 

 هندسة كيمياويةالعام: التخصص 
 حركيات التفاعلالدقيق: التخصص 

 مدرسالعلمي: اللقب 
 رئيس قسم الوقود والطاقة(: املنصب )ان وجد

 
 العلمية.املؤهالت  اوال:

 اتريخ احلصول عليها الشهادة
 1992 بكالوريوس
 1996 ماجستري
 2014 الدكتوراه

 
 التدريس اجلامعي. اثنيا:

 (اىل –من )الفرتة  اجلامعة اجلهة )املعهد/الكلية( ت
 2005-1998 بيااللجنة الشعبية للتعليم/ لي املركز العايل للمهن الشاملة 1
 حلد االن-2006 اجلامعه التقنية اهلندسية ةاهلندسي الكلية التقنية 2

 
 .الوظيفيةاثلثا: املناصب 

 (اىل –من ) الفرتة جهة العمل املنصب ت
 2008-2007 رةالكلية التقنية اهلندسية/البص رئيس قسم البرتوكيمياوايت 1
 2009-2008 رةالكلية التقنية اهلندسية/البص مدير مركز احلاسبة 2
 حلد االن-2014 رةالكلية التقنية اهلندسية/البص الوقود والطاقةرئيس قسم  3

 
 
 
 
 



 رابعا: املقررات الدراسية اليت قام بتدريسها.
 السنة املادة القسم ت
 إدارة صناعية قدرة كهرابئية 1

 سالمه مهنية
 الديناميك احلراري

1998 
1999 
2001 

 نظم معلومات  علوم احلاسوب 2
 قواعد بياانت

 نظمختليل 

1999 
2000-2004 

2004-2002 
 التصميم ابحلاسوب هندسة البرتوكيمياوايت 3

 انتقال حرارة
 هندسة القياس والسيطرة

2006-2007 
2006-2007 
2009 

 التحليالت اهلندسية والعددية هندسة الوقود والطاقة 4
 تصميم معدات ومعامل

2014-2016 
2014-2016 

 
 شارك فيها. العمل( اليتورش  الندوات، املؤمترات،سادسا: االنشطة العلمية )

 نوع املشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت
 (بوسرت-حبث-حضور)

 حضور مركز اللغات احلية 1998 دورة تعلم اللغة االنكليزية املستوى املتقدم 1
 حضور يطانيا/بر  بكلية رفرسايد 2007 دورة أدارة املؤسسات التعليمية. 2
 حضور جامعة املالاي/ماليزاي 2013 مهارات وفن كتابة البحوث 3
 حضور مركز التعليم املستمر 2016 طرائق التدريس 4
 

 املنشورة يف جمال التخصص. سابعا: البحوث
 السنة حمل النشر اسم البحث ت
1 Mass Transfer Characteristics In Packed-bed Columns  1997 جامعة البصرة-كلية اهلندسة 
2 Production of COx-free hydrogen by the thermal 

decomposition of methane over activated carbon: 
Catalyst deactivation 

International Journal 
of Hydrogen Energy 

2014 

3 Hydrogen production via decomposition of methane 
over activated carbons as catalysts: Full factorial design 

International Journal 
of Hydrogen Energy 

2014 

 
 
 



 والدولية.عضوية اهليئات العلمية احمللية  اثمنا:
 النشاطات اىل -من  درجة العضوية اجلهة ت
  2016-1992 جماز عضو نقابة املهندسني العراقية 

 
 اجلوائز وشهادات التقدير. النشر،اتسعا: كتب 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة او شهادة التقدير ت
 2004 املركز العايل للمهن الشاملة /ليبيا شكر وتقدير. 1
 2005 املركز العايل للمهن الشاملة /ليبيا شكر وتقدير. 2
 2007 الكلية التقنية اهلندسية/ البصرة شكر وتقدير. 3
 2008 الكلية التقنية اهلندسية/ البصرة وتقدير.شكر  4
 2008 الكلية التقنية اهلندسية/ البصرة شكر وتقدير. 5

 
 اللغات عشر:احدى 

 حمادثة ةكتاب قراءة  اللغة
    عريب

    انكليزي
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Name: Amjed Ahmed Ali 
Collage: Technical College 
Email: amjedoet@stu.edu.iq 
Specialization:  
Scientific Degree: 
Position: 
 
 
 
 
First: Education  

Date Collage University Certificate 
1992 Faulty of Engineering University of Basrah B.Sc. 
1996 Faulty of Engineering University of Basrah M.Sc. 
2014 Faulty of Engineering University of Malaya/Malaysia  Ph.D. 

 
Second: Academic/Teaching Experience: 

Duration (From-to) Collage University ID 
    
    
    
    
    
    

 
Third: Administrative Position 

Duration (From-to) Workplace Position No. 
    
    
    



 
Fourth: Courses Taught 

Year Subject Department No. 
    
    
    

 
Fifth: Postgraduate Supervision: 

Year Department Thesis Title No. 
    
    
    

 
Sixth: Scientific Activities (Conferences, Seminars, and Workshop) 

Type of participation Place Year Activity No. 
     
     
     
     
     

 
 
Seventh: Publications: 

Year Publisher Publications No. 
    
    
    
    
    

 
Eighth: Membership of Scientific Communities: 



Activities From - to Degree of 
membership 

Organization No. 

     
     
     
     
     

 
Ninth: Awards and Appreciations Letters: 

Year Donor Awards and Appreciations No. 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Tenth: Languages 

writing speaking Reading Languages 
   Arabic 
   English 

 


