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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ــليــــة الك الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1980 الهندسة بغداد

 1987 الهندسة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1998 الهندسة بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1993-1987 المعهد الفني / االنبار مقرر القسم 1

 
 1991-1989 المعهد الفني / االنبار مدير الورش الهندسية 2

 
 2004 -2000 جامعة  االنبار رئيس قسم الهندسة الميكانيكية 3

2011-2015 

مدير هيئة تحرير مجلة العلوم  4 

 الهندسية

 2010-2007 جامعة  االنبار

عضو المكتب االستشاري  9

 الهندسي

 2004 -2000 جامعة  االنبار

2011-2015 
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 لتدريس الجامعي .ثالثاً : ا 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1998-1987  المعهد الفني / االنبار 1

 
 ولحد االن 1994 االنبار كلية الهندسة 2

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــنالس ادةـــــالم مـــالقس ت

  Engineering mechanics(Statics) الهندسةالميكانيكية 1

 الهندسةالميكانيكية 2

engineering 

Engineering mechanics (Dynamics)  

 والكهربائيةالهندسةالميكانيكية 3

engineering 

Mathematics I, II  

 الهندسةالميكانيكية 4

engineering 

Mechanics of materials  

 لهندسةالميكانيكيةا 9

engineering 

Theory of machines  

 الهندسةالميكانيكية 6

engineering 

Theory of vibration  

 الهندسةالميكانيكية 7

engineering 

Design of machine elements  
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 الهندسةالميكانيكية 1

engineering 

Control  

نيةوالمدالهندسةالميكانيكية 9  Advanced Mathematics   

نيةوالمدالهندسةالميكانيكية 11  Finite Elements   

  Advanced Control الهندسةالميكانيكية 11

 والمدنيةالهندسةالميكانيكية 12

engineering 

Theory of elasticity  

  Theory of plasticity الهندسةالميكانيكية 13

    

 

 :ليهاالتي أشرف ع( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

التغلغل في االهداف شبه الال  1

 متناهية

 2113 الهندسةالميكانيكية

 2119 الهندسةالميكانيكية تاثير الطبقات في المواد المركبة 2

شكل القطوع وتاثيره على المواد  3

 المركبة

 2119 الهندسةالميكانيكية

 2113 الهندسةالميكانيكية القسري بالحملانتقال الحرارة  4

 2116 الهندسةالميكانيكية التحري وتشخيص االعطال 9

النوابض الورقية المصنعة من  6

 المواد المركبة

 2117 الهندسةالميكانيكية
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 شاركة نوع الم هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحث بغداد 2112 المؤتمر الهندسي االول 1

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 االشراف على مصانع التصنيع العسكري 

  

  

  

 

أو تطوير صص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخ 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 
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1-     

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 1991 رئيس هيئة العاهد كتاب شكر  1

  عميد المعهد الفني 3عدد  كتاب شكر 2

  رئيس جامعة االنبار 3عدد  كتاب شكر 3

  عميد كلية الهندسة 9عدد  كتاب شكر 4

9    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 1991 ابدان السيارات 1

2   

 ات .ــللغثاني عشر :ا 

 االنكليزية -1

2- 

3-             

            

   CD يتم تسليم نسخة على  


