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 .أوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 8991 هندسةال النهرين العراق بكالوريوس   1
 1008 لهندسةا النهرين العراق ماجستير  2
 1002 الهندسة النهرين العراق دكتوراة  3
 

 التدريس الجامعي. ثانياً : 

 اىل –الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 ومستمرة 4/8/1002 بغداد كلية الهندسة الخوارزمي  1
2     
3     
4     

 
 

 الصورة 
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 .( التي أشرف عليهاالرسائل طاريح،األ) ثالثاً : 

 السنة ماجستري / دكتوراه القسم اسم األطروحة ت

باستخدام ليزر FR-4تثقيب المادة المركبة   1
 ياك النبضي–النيدميوم 

هندسة التصنيع 
 المؤتمت

 ماجستير
1081 

2  
النمذجة التحليلة والعددية للروبوت المتوازي  

كجهاز معايرة ليزري باستخدام السيطرة 
 الكالسيكية والذكية

هندسة التصنيع 
 المؤتمت

 ماجستير
1082 

3  
 تصميم وتنفيذ طابعة ثالثية االبعاد النتاج قطع

 معدنية
هندسة التصنيع 

 المؤتمت
 ماجستير

1082 

4      
 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات رابعاً :  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 ورقة عمل الخوارزمي 1002 ندوة االفاق المستقبلية لليزر   1
 حضور /بغددالعلوم  1080 ندوة صناعة االغشية الرقيقة وتطبيقاتها  2
 حضور الخوارزمي 1088 موتمر كلية الخوارزمي الثاني  3
 ورقة عمل الخوارزمي 1009 ندوة الليزر وتطبقاته الصناعية  4
 حضور فندق الرشيد 1082 مؤتمر الطاقات المتجددة   5
 حضور الخوارزمي 1802 ندوه الصناعات الغذائية  6
 حضور الخوارزمي 1082 ندوة وصف البرنامج االكاديمي   7
ندوة المراكز البحثية ودورها في ترتب الجامعات   8

 وفق التصنيفات الدولية
مركز بحوث السوق  1082

 وحماية المستهلك
 حضور

 
 

مركز التعليم  1082 ندوه تعريفيه لبنامج فلبرايت  9
المستمر /جامعه 

 بغداد

 حضور

 حضور الخوارزمي  1082 ورشه عمل ضمان الجوده واالداء االكاديمي  11
 مشاركه الخوارزمي 1082 ندوة النشاط واالرشاد التربوي  11
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 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

ي التنافسورشه عمل  اختبار اداء امتحان الكفاءة   12
 االلكتروني

مركز الحاسبه  1802
 /جامعه بغداد

 مشاركة

المؤتر  العلمي االول لبحوث الدراسات العليا   13
 ومشاريع التخرج 

 مشاركه الجامعه التكنولوجية 1082

كلية الرافدين  1082 ندوة برنامج الوصف االكاديمي   14
 الجامعة 

 مشاركة

  

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.خامساً:  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

 1081 مشروع تخرج تصميم وتنفيذ مولدة كهرباء تعمل على طاقة الرياح  1
 1082 مشروع تخرج تصميم وتنفيذ منظومة تنقية الماء اوتوماتيكيه السيطرة   2
 1082 مشروع تخرج CNCماكنة تصميم وتنفيذ   3
تميز االهداف بواسطة الرؤية المؤتمتة باستخدام برنامج   4

lab view  
 1802 مشروع تخرج

 1082 مشروع تخرج 3Dتصميم وتنفيذ طابعه ثالثية االبعاد  5
6     
  

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.سادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 عضوه 8991 نقابة المهندسين العراقين  1
 عضوة 1004 جمعية الليزر العراقية  2
 مديره 0200-0202 وحده التعليم المستمر /كليه الهندسه الخوارزمي  3

 عضو 1082-0202 هيئه تحرير مجله الهندسه الخوارزمي  4
- 0202  قسم هندسه التصنيع المؤتمت  5

1082 
 القسم مقرره

 رئيس القسم ومستمرة 1082 قسم هندسه التصنيع المؤتمت  6
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 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 لجنه التدريبتولي مهام عديدة كعضويه ورئاسه لجان مثل   7

له لجنه  مج,  ,االرشاد التربوي,اللجنه العلميه  الصيفي

والمتجدده  الجديدة مشاريع تخرج الطلبه , لجنه الطاقات
 لجنة االستالل العلمي

  

8     
 

 .االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط 1نوع النشاط ت

دورة طرائق   1

 التدريس 

مركز التطوير –جامعة بغداد 

 والتعليم المستمر 
 داخل 0222

التطوير مركز – جامعة بغداد دورة اللغة العربية   2

 والتعليم المستمر
 داخل 0222

وره لغة انكليزيةد  3  داخل 0991 جامعة بغداد   
دوره االستالل   4

العلمي الطاريح 

 الدراسات العليا. 

 داخل 1082 الخوارزميالهندسة كلية 

دوره التمنيه    5

البشريه والتخطيط 

 الستراتيجي 

 داخل 0202 كلية الهندسة الخوارزمي

 دوره االرشاد     6

 التربوي والنفسي

 داخل 1082 كلية العلوم السياسية

دورة الطاقات   7

المتجددة 

 )محاضرات فديوية(

جامعه بغداد /مركز التعليم 

 المستمر

 داخل 1082

دورة برنامج   8

 الوصف االكاديمي

 داخل 1802 كلية الرافدين الجامعة
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 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثامنا: 

 السنة املادة القسم ت

 1082-1002 التصنيع المتقدم كلية الهندسة الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت  1
 1082-1088 الرياضيات كلية الهندسة الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت  2
 MEMS 1084-1082 كلية الهندسة الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت  3
 1082-1082 مواد متقدمة كلية الهندسة الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت  4
5     
6     

  ً  .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعا

ة لاجمل عنوان البحث ت

 العلمية

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد

-FRتثقيب المادة المركبة   1
–باستخدام ليزر النيدميوم 4

 ياك النبضي

الخوارزمي 
 الهندسيه

 كليه الهندسة الخوارزمي 88 9

التعدس الحراري في تاثيرات   2
الضخ النهائي لليزر االريبيوم 

 ياك

ISSN 1727 
 

2871 Journal of innovative 
system design and 

engineering  

 

 

 

 الجوائز وشهادات التقدير.كتب الشكر، : عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1002 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  1
 1081 عميد كلية الهندسة الخوارزمي كتاب شكر  2
 1084 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  3
 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي كتاب شكر  4



 

 2من  2صفحة     (6102)نموذج السيرة العلمية 

 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1082 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  5
 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي شهادة تقديرية  6
 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي شهادة تقديرية  7
 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي كتاب شكر  8
 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي كتاب شكر  9

 1082 عميد كلية الهندسة الخوارزمي كتاب شكر  11
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

  ال يوجد  1
 

 .التدرج الوظيفي ثاني عشر: 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

ة كليه الهندسوزارة التعليم العالي/ جامعة بغداد/   مدرس مساعد  1
 1002-1002 الخوارزمي

ة كلية الهندسوزارة التعليم العالي/ جامعة بغداد/   جامعي اولمدرس   2
 1082-1002 الخوارزمي

3     
 


