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 تانذاحي ةانضيز

     شذي كبظى عبذ انهطيف يعهه  ـى:ـــــاالصـ

 19/7/1957حبريخ انًيـالد:

 هنذصت كيًيبويت: انعبو خصصانخ

  كهزوكيًيبئيتصت يىاد وهنذ:  انذليك خصصانخ

 يذرس :همب انعهًيان

 انعزبيت)نغت االو(,االنكهيزيت انهغبث:

 shatha_engr@yahoo.com :كخزونياالنانبزيذ 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت 

 الًاروخ الكلوـــة اجلامعة اليلد الشهادة ت

بكالوريوس هندسة    1
 كيمياوية

 1979 الهندسة بغداد العراق

ماجستيرهندسة    2
 كيمياوية

 1998 الهندسة بغداد العراق

دكتوراه هندسة    3
 كيمياوية

 2007 الهندسة بغداد العراق

4       
 

 انخذريش انجبيعي. ثبنيبً : 

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

 ,بغداد كركوك معهد الفني/  1
هيئة المعاهد 

 الفنية
1980-1986 

 2002-1986 بغداد النووية كلية الهندسة/قسم الهندسة  2

 

 الصورة 
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 اىل –الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلوة)  اجلهة ت

 2012-2002 بغداد كلية الهندسة الخوارزمي  3
 -----2013 بغداد كلية الهندسة الخوارزمي  4
5     
6     
 .( انخي أشزف عهيهبانزصبئم طبريح،األ) ثبنثبً : 

 السنة ماجسًري / دكًوراه القسم ادم األرروحة ت

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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 السنة ماجسًري / دكًوراه القسم ادم األرروحة ت

21      
22      
23      
24      
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 انخي شبرن فيهب.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث رابعبً :  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 مشاركة بحث االردن 2002 للهندسة الكيمياويةاالردن الرابع  مؤمتر  1

جامعة بغداد/كلية  2009 لهندسةلكلية االمؤتمر العلمي السادس   2
الهندسة/قسم 

 الهندسة الكيمياوية

 مشاركة بحث

3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

 أو حطىيز انخعهيى. انًشزوعبث انبحثيت فً يجبل انخخصص نخذيت انبيئت وانًجخًعخبيضبً:  

 ةالسن حمل النشر دم اليحثا ت

1  Prediction of Oxygen Mass Transfer 

Coefficients in Stirred Bi0reactor with 

Rushton Turbine Impeller for 

Simulated(Non-Microbial) Medias.  

 2014 دسيةنمجلة الخوارزمي اله

2     

3     

4     

5     
6     
7     
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8     
9     

10     
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 عضىيت انهيئبث انعهًيت انًحهيت وانذونيت.صبدصبً:  

 نوع العضووة السنة ادم اهلوىة ت

1     
2     
3     
4     
5     
 

 .االخزيصببعب : األنشطت انعهًيت  

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

 داخل الكلية 2012-2009 مجلس الكلية ممثل الهيئة التدريسية  1

عضو هيئة التحرير/مجلة   2
 الهندسة الخوارزمي

 داخل الكلية 2012-2009 مجلة الهندسة الخوارزمي

 خارج الكلية 2013-2012 المانيا\جامعة كاسل  تفرغ علمي  3

مدير وحدة التعليم   4
 المستمر

 داخل الكلية 2014 وحدة التعليم المستمر

5      

6      
 

 بخذريضهب.انًمزراث انذراصيت انخً لًج  ثبينب: 

 السنة املادة القسم ت

صناعات كيمياوية  قسم الصناعات الكيمياوية/المعهد الفني  1
 ضويةعرياضيات,كيمياء ,

1980-1986 

,موائع,ثرموداينمك رياضيات الهندسة النووية  2
 حاسبة

1986-2002 

تحليالت هندسية,تحليالت  هندسة الطب الحياتي  3
 عددية 

2004-2010 

                                                 
1

 .نوع النشاط: بحثي / صناعي / تسويقي / تبادل خبراث علميت... وما شابه 
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 2012-2010 رياضيات الحياتيهندسة الطب   4
 2012-2011 مواد حيوية هندسة الطب الحياتي  5
المحفز الحيوي ,هندسة   هندسة الكيمياء االحيائية  6

 كهربائية
2013-2014 
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 .خبرج انعزاقو داخم ةانبحىد انًنشىر :حبصعبً  

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلموةلاجمل سنوان اليحث ت

1  A Proposed 

Artificial 

Intelligence 

Algorithm for 

Assessing of Risk 

Priority for 

Medical 

Equipment in Iraqi 

Hospital.   

مجلة الخوارزمي 
 دسيةناله

 كلية الهندسة الخوارزمي 5/2009 1

2  Thermo-

rheological 

Investigation and 

Modeling of the 

Shear Viscosity of 

Polypropylene 

above the melting 

temperature. 

 

 

مجلة الخوارزمي 
 دسيةناله

 كلية الهندسة الخوارزمي 2013 4

3  Experimental 

determination of 

the elastic and 

viscous behavior of 

Polycarbonate   

melts at different 

temperatures and 

their relationship to 

the steady state 

viscosity via the 

Cox-Merz rule. 

مجلة الهندسة 
الكيمياوية 

 والبتروكيمياويات

 كلية الهندسة الكيمياوية 2014 
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 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلموةلاجمل سنوان اليحث ت

4  Prediction of 

Oxygen Mass 

Transfer 

Coefficients in 

Stirred Bi0reactor 

with Rushton 

Turbine Impeller 

for Simulated(Non-

Microbial) Medias.  

مجلة الخوارزمي 
 دسيةناله

 كلية اهلندسة اخلوارزمي 2014 2

5       
6       
7       
8       
9       

10       
     

 انجىائز وشهبداث انخمذيز.كخب انشكز، : عبشزاً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة الًقدور كًاب الشكر أو ت

 2002 عمادةكلية اهلندسة  كتاب شكر  1
 2008\8\31 اخلوارزميعمادةكلية اهلندسة  كتاب شكر  2
 2009\10\14 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  3
 2010\5\16 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  4
 2010\8\16 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  5
 2011\1\3 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  6
 2011\4\3 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  7
 2011\6\5 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  8
 2011\11\28 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  9

 2012\7\18 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  10
 2012\11\20 عمادةكلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  11
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 .أو انًخزجًت انكخب انًؤنفت: حبدي عشز 

 دنة النشر الكًابدم ا ت

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    

 

 .انخذرج انىظيفي ثبني عشز: 

 اىل –الفرتة من  اجلهة الوزوفة ت

 1980-1979 معمل البتروكيمياويات/البصرة معاون مهندس  1
 1986-1980 /بغدادالمعهد الفني مدرس مساعد  2
 1998-1986 كلية الهندسة /جامعة بغداد مهندس  3
 2007-1998 كلية الهندسة /جامعة بغداد مدرس مساعد  4
 2014-2007 كلية الهندسة /جامعة بغداد مدرس  5
6     
7     
8     
9     

10     
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