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 ةالذاتي ةالسير

 سومر متي داود:    ـمـــــاالسـ

 1590\40\31:تاريخ الميـالد

 هندسة ميكانيكية : العام خصصالت

  تصاميم \ميكانيك تطبيقي :  الدقيق خصصالت

 أستاذ  :لقب العلميال

 االنكليزية, العربية  :اللغات

 smnacy@kecbu.uobaghdad.edu.iq  :كترونيااللالبريد 

 .المؤهالت العلمية: أوالً  

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 6791 كلية اهلندسة جامعة بغداد العراق بكلوريوس  1
 6791 كلية اهلندسة جامعة بغداد العراق ماجستير  2
 6771 كلية اهلندسة جامعة بغداد العراق دكتوراه  3
4       

 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

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

 1883-1891 جامعة البصرة كلية الهندسة  1
 2113-1883 جامعة االنبار كلية الهندسة  2
 -2113 جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمي  3
4     
5     
6     

 
 

 الصورة 
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 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح,األ) :ثالثاً  

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

1  The effect of die shape on void 
closure in open die forging 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه
2002 

2  

Theoretical and experimental 
investigation of stresses and 

deflections of stiffened 
diaphragms subjected to static 

pressure 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري

2002 

3  
Theoretical and experimental 

investigation of splined shaft 
forging 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري
2002 

4  Static and dynamic analysis of 
Novikov gears 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 2002 ماجستري

5  
Variables controlling closure 

index of voids in open die hot 
forging 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري
2002 

6  

Theoretical and experimental 
investigation of stiffened 

diaphragms applied to pressure 
sensors 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه

2002 

7  
Elasto-plasto-hydrodynamic 

lubrication in extrusion 
processes 

هندسة االنتاج 
 واملعادن

 دكتوراه
2002 

9  

Effect of chopped fiber length 
and distribution on composite 

plates subjected to bending and 
tension 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري

2002 
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 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

8  Effect of die dimensions on void 
closure index in hot extrusion 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري
2002 

11  
The effect of mass distribution 
on the dynamic behavior of a 

four bar mechanism 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري
2002 

11  

An investigation into the effect 
of voids internal pressure on the 

stresses induced in statically 
loaded plates 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه

2001 

12  
Steady state and dynamic 

characteristics of plates with spot 
welded stiffeners 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه
2001 

13  
Stress analysis of metal stiffened 
rubber diaphragms subjected to 

uniform pressure 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 ماجستري
2001 

14  

The effect of suspension system 
characteristics and tyre inflation 
pressure on the induced stresses 

in tyres 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه

2009 

15  

An investigation into the stress 
redistribution in composite 

plates due to matrix and fiber 
breaks 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه

2009 

16  
The effect of fiber pre-tension 

on the static and dynamic 
behavior of composite plates 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه
2009 
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 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

17  Assessment of tilting die design 
for hot extrusion process 

 هندسة القوالب
 ماجستري

2009 

19  
An investigation of 

computerized electromagnetic 
water pumping system 

هندسة 
 امليكاترونكس

 ماجستري
2007 

18  
Mechanical design and analysis 

of a robotic human hand for 
prosthesis 

هندسة املكائن 
 واملعدات

 دكتوراه
2060 

21  Automated extrusion of varied 
cross-section products 

هندسة عمليات 
 التصنيع

 ماجستري
2062 

21  
Automated surface defect 

detection using line scan and 
area scan cameras 

عمليات هندسة 
 التصنيع

 ماجستري
2061 

22  
Modeling and control of 3D 

grasping of artificial hand under 
dynamic load 

هندسة املكائن 
 واملعدات

 دكتوراه
2061 

23  
Dynamic analysis of human 

lower limb with artificial knee 
joint modification 

هندسة املكائن 
 واملعدات

 دكتوراه
2061 

24  
Thermal optimization 

technique for corneal reshaping 
during laser surgery 

اهلندسة 
 امليكانيكية

 دكتوراه
2062 
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 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : رابعاً  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 باحث االردن\عمان 2006 امليكانيكيةاملومتر االردين الدويل الرابع للهندسة   1
 باحث االردن\عمان 2002 املومتر االردين الدويل اخلامس للهندسة امليكانيكية  2
 باحث كوريا 2001 املومتر الدويل الثاين للتقنيات امليكانيكية  3
 باحث اليابان 2001 املومتر االسيوي الثالث لديناميك االجسام  4
 باحث كوريا 2001 للحركة واالهتزازاتاملومتر الدويل الثامن   5
 باحث تركيا 2001 املومتر الدويل للنمذجة  6
 باحث مصر 2001 املومتر الدويل السابع للرتابولوجي  7
 باحث اليابان 2009 املومتر الدويل للتصنيع وتصميم املكائن  9
النجف \املومتر العلمي االول للكلية التقنية  8

 االشرف
 باحث العراق 2001

 باحث تركيا 2060 املومتر اهلندسي لتصميم املنظومات  11
 

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

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
9     
8     

11     
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 .والدوليةعضوية الهيئات العلمية المحلية : سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 استشاري 6791 نقابة املهندسني العراقية  1
 عضو ASME 2007اجلمعية االمريكية ملهندسي امليكانيك   2
 عضو IEEE 2007معهد مهندسي الكهرباء وااللكرتونيك   3
4     
5     
 

 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

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

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :ثامنا 

 السنة املادة القسم ت

مقاومة , ميكانيك هندسي (دراسات اولية)اهلندسة امليكانيكية   1
حتليالت , اهتزازات, مواد

نظرية , هندسية وعددية
, وقياساتسيطرة , املكائن

 تصميم مكائن

6710-2001 
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, حتليل االجهادات (دراسات عليا)اهلندسة امليكانيكية   2
انسان , لدونة, الرتايبولوجي

, اهتزازات متقدم, ايل
منذجة , ديناميك هياكل

 هندسية

6771-2002 

منظومات  , عمليات تصنيع (دراسات اولية)هندسة عمليات التصنيع   3
 كهروميكانيكية دقيقة

2001-2066 

, تقنية املايكرو والنانو (دراسات عليا)هندسة عمليات التصنيع   4
 منظومات فحص ذكية

2001- 

 -2066 تصميم منظومات السيطرة (دراسات اولية)هندسة الطب احليايت   5
6     
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 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعاً  

 إصدار اجمللةجهة  اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

1  Hydrodynamic 
behavior of two 
phase (liquid-
solid)lubricants 

WEAR 2 66  

2  The lubrication 
of conical 
journal bearings 
with bi-phase 
(liquid-solid) 
lubricants 

WEAR 1 172  

3  Effect of 
chamfering on 
side-leakage 
flow rate of 
journal bearings 

WEAR 1 212  

4  Free vibration 
analysis of 
stiffened conical 
shell 

  3 8 جملة اهلندسة

5  A study of 
strengthening 
circular 
diaphragm by 
ring-shaped 
concentric ribs 

جملة اهلندسة 
 اخلوارزمي

1 2  
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 إصدار اجمللةجهة  اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

6  Generation of 
crowned 
parabolic 
novikov gears 

Engineering 
Letters 

1 15  

7  Spot welding 
residual stresses 
assessment using 
nonlinear 
numerical 
technique 

  14 1 جملة اهلندسة

9  Geometric 
optimization of 
three-phalanx 
prosthesis 
underactuated 
fingers using 
particles swarm 
algorithm 

American 
Journal of 
Engineering 
and Applied 
Sciences 

2 2  

8  Vibration 
analysis of plates 
with spot 
welded 
stiffeners 

اجمللة االردنية للهندسة 
 امليكانيكية

4 3  
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ت

    

 إصدار اجمللةجهة  اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث

11  Grasping force 
prediction for 
underactuated 
multi-fingered 
hand by using 
artificial neural 
network 

Control 
Theory and 
Informatics 

1 3  

11  Contact 
mechanics for 
soft robotic 
fingers: 
modeling and 
experimentation 

Robotica 4 31  

12  Effect of initial 
spring 
compression in 
a four bar knee 
joint on EMG 
signals for an 
AK amputee 

American 
Journal of 
Biomedical 
Engineering 

5 3  

13  Static and 
dynamic 
calibration for 
flexiforce sensor 
using a special 
purpose 
apparatus 

Innovative 
Systems 
Design and 
Engineering  

1 4  
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ت

    

 إصدار اجمللةجهة  اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث

14  A modified 
dynamic model 
of the human 
lower limb 
during 
complete gait 
cycle 

International 
Journal of 
Mechanical 
Engineering 
and Robotics 

2 2  

15  Temperature 
distribution 
upon corneal 
surface during 
LASER 
surgery, a 
comparative 
study 

American 
Journal of 
Biomedical 
Engineering 

6 3  

16  Automated 
surface defect 
detection using 
area scan camera 

Innovative 
Systems 
Design and 
Engineering 

8 4  

17  A novel 
fingertip design 
for slip 
detection under 
dynamic load 
conditions 

ASME 
Journal of 
Mechanisms 
and Robotics 

3 6  
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 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر, : عاشراً  

ت

    

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو

 2062 رئيس جامعة بغداد يوم العلم -شكر وتقدير   1
 2061 رئيس جامعة بغداد نشر حبث  –شكر وتقدير   2
 2061 مساعد رئيس جامعة بغداد نشر حبث –شكر وتقدير   3
 2061 مساعد رئيس جامعة بغداد نشر حبث –شكر وتقدير   4
 2061 مساعد رئيس جامعة بغداد نشر حبث –شكر وتقدير   5
 2061 مساعد رئيس جامعة بغداد نشر حبث –شكر وتقدير   6
 2062 وزير التعليم العايل والبحث العلمي برنامج البعثات البحثية –شكر وتقدير   7
اجناز اعمال املومتر العلمي  –تقدير شكر و   9

 الثاين
 2062 رئيس اجلامعة التكنولوجية

اللجنة املشرفة والتحضريية  –شكر وتقدير   8
 للمومتر الدويل للفيزياء واهلندسة

 2062 جامعة بغداد \عميد كلية العلوم 

 2062 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي اجلهود املبذولة  –شكر وتقدير   11
اعداد اسئلة اختبار كفاءة  –شكر وتقدير   11

 للمتقدميني للدراسات العليا
 2062 مساعد رئيس جامعة بغداد
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
9    
8    

11    
11    

 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

ت

    

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة

 6719-6710 جامعة البصرة \كلية اهلندسة  مدرس مساعد  1
 6771-6719 جامعة البصرة \كلية اهلندسة  مدرس  2
 2001-6771 جامعة االنبار \كلية اهلندسة  استاذ مساعد  3
 2007-2001 جامعة بغداد \كلية اهلندسة اخلوارزمي  استاذ مساعد  4
 -2007 جامعة بغداد \كلية اهلندسة اخلوارزمي  استاذ  5

 


