
 

 ١٠ من ١صفحة         
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 .المؤھالت العلمية: أوالً  

אאאאא
  ١٩٩٧  الھندسة  بغداد  العراق  بكالوريوس  ١

 ٢٠٠٠  الھندسة  بغداد العراق  الماجستير  ٢

 ٢٠٠٤  الھندسة  بغداد العراق  الدكتوراه  ٣

٤            
 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

א−אא)א/א(א
  اآلن لغايةو  -  ٢٠٠٥  جامعة بغداد  كلية الھندسة الخوارزمي  ١

٢        

٣        

٤        

٥        

 
 



 

 ١٠ من ٢صفحة         
 

 .التي أشرف عليھا)  الرسائلطاريح،األ (:ثالثاً  

א אא/אא
        ال توجد   ١

٢           

٣           

٤           

٥           

٦           

٧           

٨          

٩          

١٠         

١١         

١٢         

١٣         

١٤         

١٥         

١٦         

١٧         

١٨         

١٩         

٢٠         

٢١         

٢٢         

٢٣         

٢٤         
 



 

 ١٠ من ٣صفحة         
 

 .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيھا: رابعاً  

א אאאא
א١ א א א א א٢٠٠٧א
אא٢ א א א א٢٠٠٨א אא
א"٣ א א א א/א٢٠٠٨"א
א"٤ א א٢٠٠٨"א א א
א"٥ א א٢٠٠٩"א א א
א٦ א א א ٢٠٠٩אא
א٧ א "א

א א "א
א٢٠٠٩ א

א"٨ א א א
א "א

א٢٠٠٩ א א

٩
א" א ٢٠٠٩"אא

א א /א
א

א١٠ א א א א א
א א "א

٢٠١٠
א א א
א א

א١١ א א א א א٢٠١٠א
א١٢ א א א א

א٢٠١٠ א

א١٣ א א٢٠١٠א
א"١٤ א...א ...א

א א "א
٢٠١٠
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א/א

א"١٥ א א א
א "א

א٢٠١٠ א

١٦ISO 26000 & Corporate Social 
Responsibility  

א٢٠١٢ א

א١٧ א٢٠١٣ א א
  



 

 ١٠ من ٤صفحة         
 

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

א אאא
١  Production of Low Sulfur Fuel Oil from Different 

Iraqi Residues Crudes 
المجلة العراقية للھندسة الكيمياوية 

 ٢٠٠٠ وھندسة النفط

٢  Two-Step Catalytic Conversion of Ethanol to 
Butadiene in a Fixed Bed 

المجلة العراقية للھندسة الكيمياوية 
  ٢٠٠٤ وھندسة النفط

٣  Zinc Oxide Hydrogen Sulfide Removal Catalyst 
Preparation, Activity Test and Kinetic Study ٢٠٠٨ مجلة الخوارزمي الھندسية  

٤  Characterization of Metal Dispersion on Some 
Naphtha Reforming Catalysts by 
Methylcyclohexane Dehydrogenation Reaction 

 ٢٠٠٩ مجلة الخوارزمي الھندسية

٥  Mass Transfer Coefficient During Cathodic 
Protection of Low Carbon Steel in Seawater يةمجلة الخوارزمي الھندس  ٢٠٠٩ 

٦  Characterization and Cracking Activity of Zeolite 
Prepared from Local Kaolin 

المجلة العراقية للھندسة الكيمياوية 
 ٢٠١٠ وھندسة النفط

٧  Simulation of Oxygen Mass Transfer in an 
Internal-Loop Airlift Reactor with Axial 
Dispersion Model 

الھندسيةمجلة الخوارزمي   ٢٠١١ 

٨  Simulation of Oxygen Mass Transfer in an Internal 
Loop Airlift Reactor with Axial Dispersion Model ٢٠١١ مجلة الخوارزمي الھندسية 

٩  Simulation Of Enzyme Catalysis In Calcium 
Alginate Beads Enzyme research Journal ٢٠١٢ 

١٠Dehydration of Ethanol Using Pervaporation 
Separation with Nanoporous Hydrophilic Silica 
Ceramic Membrane 

 ٢٠١٢ مجلة الخوارزمي الھندسية

١١Kinetic Of Atropine Pertraction From The Seeds 
Of Datura Metel Linn Plant Using Liquid-Liquid 
Membrane Technique 

جلة ديالى الھندسيةم  ٢٠١٣ 

١٢Enhancement of Iraqi Light Naphtha Octane Number 
Using Pt Supported HMOR Zeolite Catalyst ٢٠١٣ مجلة الخوارزمي الھندسية 

١٣Catalytic Cracking of Iraqi Vacuum Gasoil Using 
Large and Medium Pore Size of Zeolite Catalysts ٢٠١٤ مجلة الخوارزمي الھندسية 

١٤Prediction of Oxygen Mass Transfer Coefficients 
in Stirred Bioreactor with Rushton Turbine 
impeller for Simulated (Non-Microbial) Medias 

 ٢٠١٤ مجلة الخوارزمي الھندسية

א١٥ א א א
א  א

 

א١٦ א א א  א

א١٧ א א א
 

א١٨ א  א



 

 ١٠ من ٥صفحة         
 

א١٩ א)Y(א א א א א
א  א

א٢٠ א א א א
א א א א

א  א

 
  

  ً   .عضوية الھيئات العلمية المحلية والدولية: سادسا

א אאא
א  ١ א א١٩٩٧א
٢        

٣        

٤        

٥        
  

 .األنشطة العلمية األخرى: سابعا  

א)/א(אאא
  داخل الكلية  ٢٠٠٥  كلية اهلندسة اخلوارزمي  رئيس لجنة صيانة الحاسبات١

قسم / ارزميكلية اهلندسة اخلو    عضو اللجنة العلمية في القسم٢
  اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٥

قسم / كلية اهلندسة اخلوارزمي  مقرر قسم ٣
 اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٦

لجنة اختبار المھندسين رئيس ٤
  داخل الكلية  ٢٠٠٧  كلية اهلندسة اخلوارزمي  والفنيين

فتح ودراسة العروض لجنة عضو ٥
  داخل الكلية  ٢٠٠٨  كلية اهلندسة اخلوارزمي  ة للكليةالمقدم

عضو اللجنة الجامعية للسيطرة على ٦
تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية 

  الخطرة والسامة
  داخل وخارج الكلية  ٢٠٠٦  جامعة بغداد

قسم / كلية اهلندسة اخلوارزمي  عضو لجنة االرشاد التربوي٧
 اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٨



 

 ١٠ من ٦صفحة         
 

א)/א(אאא
  داخل الكلية  ٢٠٠٨  كلية اهلندسة اخلوارزمي  عضو المكتب االستشاري٨

ضو لجنة متابعة البحوث ع٩
  ي لجنة االستالل العلم-المنشورة

قسم / كلية اهلندسة اخلوارزمي
 اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٨

مدير تحرير مجلة الخوارزمي ١٠
  الھندسية

  داخل الكلية  ٢٠٠٨  دسة اخلوارزميكلية اهلن

قسم / كلية اهلندسة اخلوارزمي  عضو لجنة دراسة الوحدات البحثية١١
 اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٩

عضو لجنة دراسة وتطوير ١٢
  المختبرات

قسم / كلية اهلندسة اخلوارزمي
 اهلندسة الكيميائية اإلحيائية

  داخل الكلية  ٢٠٠٩

  
 
 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسھا :ثامنا 

 א א א 
א ١ א אא א ٢٠٠٥ א
א ٢ א אא א א א  ٢٠٠٥ א

א ٣ א אא א  ٢٠٠٥ א

אא ٤  ٢٠٠٥ אא

א ٥ א ٢٠٠٧ אא
א ٦ א אא  ٢٠٠٩א

א ٧ א אא  ٢٠١١א

א ٨ א אאא א א ٢٠١٣ א

  ً  .خارج العراقوداخل ة البحوث المنشور: تاسعا

א אאאאאא א



 

 ١٠ من ٧صفحة         
 

א אאאאאא א
١   Production of Low 

Sulfur Fuel Oil from 
Different Iraqi 
Residues Crudes 

المجلة العراقية 
للھندسة الكيمياوية 
 وھندسة النفط

  جامعة بغداد/ كلية اهلندسة  ١ ٢٠٠٠

٢   Two-Step Catalytic 
Conversion of Ethanol 
to Butadiene in a Fixed 
Bed 

المجلة العراقية 
للھندسة الكيمياوية 
 وھندسة النفط

٤  ٢٠٠٤  
كلية /قسم اهلندسة الكيمياوية

  جامعة بغداد/ اهلندسة

٣   Zinc Oxide Hydrogen 
Sulfide Removal 
Catalyst Preparation, 
Activity Test and 
Kinetic Study 

مجلة الخوارزمي 
  ٤  ٢٠٠٨ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

٤   Characterization of 
Metal Dispersion on 
Some Naphtha 
Reforming Catalysts 
by Methylcyclohexane 
Dehydrogenation 
Reaction 

مجلة الخوارزمي 
  ٥ ٢٠٠٩ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

٥   Mass Transfer 
Coefficient During 
Cathodic Protection of 
Low Carbon Steel in 
Seawater 

مجلة الخوارزمي 
  ٥ ٢٠٠٩ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

٦   Characterization and 
Cracking Activity of 
Zeolite Prepared from 
Local Kaolin 

المجلة العراقية 
للھندسة الكيمياوية 
 وھندسة النفط

١١ ٢٠١٠  
كلية /قسم اهلندسة الكيمياوية

  جامعة بغداد/ اهلندسة

٧   Simulation of Oxygen 
Mass Transfer in an 
Internal-Loop Airlift 
Reactor with Axial 
Dispersion Model 

مجلة الخوارزمي 
  ٧ ٢٠١١ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

٨   Simulation of Oxygen 
Mass Transfer in an 
Internal Loop Airlift 
Reactor with Axial 
Dispersion Model 

مجلة الخوارزمي 
  ٧ ٢٠١١ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

٩   Simulation Of Enzyme 
Catalysis In Calcium 
Alginate Beads 

Enzyme 
research 
Journal 

٢٠١٢ -  Hindawi Publishing 
Corporation, USA 



 

 ١٠ من ٨صفحة         
 

א אאאאאא א
١٠  Dehydration of 

Ethanol Using 
Pervaporation 
Separation with 
Nanoporous 
Hydrophilic Silica 
Ceramic Membrane 

مجلة الخوارزمي 
  ٨ ٢٠١٢ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

١١  Kinetic Of Atropine 
Pertraction From The 
Seeds Of Datura Metel 
Linn Plant Using 
Liquid-Liquid 
Membrane Technique 

جلة ديالى م
 جامعة دياىل/ كلية اهلندسة  ٦ ٢٠١٣ الھندسية

١٢  Enhancement of Iraqi 
Light Naphtha Octane 
Number Using Pt 
Supported HMOR 
Zeolite Catalyst 

مجلة الخوارزمي 
  ٩ ٢٠١٣ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

١٣  Catalytic Cracking of 
Iraqi Vacuum Gasoil 
Using Large and 
Medium Pore Size of 
Zeolite Catalysts 

مجلة الخوارزمي 
  ١٠ ٢٠١٤ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

١٤  Prediction of Oxygen 
Mass Transfer 
Coefficients in Stirred 
Bioreactor with 
Rushton Turbine 
impeller for Simulated 
(Non-Microbial) 
Medias 

مجلة الخوارزمي 
  ١٠ ٢٠١٤ الھندسية

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي
 جامعة بغداد

 .كتب الشكر، الجوائز وشھادات التقدير: عاشراً  

א א אא אא
 ٢٠٠٦ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير  ١

 ٢٠٠٦ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  ٢

 ٢٠٠٦ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير  ٣

 ٢٠٠٧ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  ٤

 ٢٠٠٧ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  ٥

 ٢٠٠٧ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير  ٦



 

 ١٠ من ٩صفحة         
 

א א אא אא
 ٢٠٠٨ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير  ٧

 ٢٠٠٨ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  ٨

 ٢٠٠٨ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير  ٩

 ٢٠٠٨ جمعية معا لحماية االنسان والبيئة جائزة وشھادة تقديرية ١٠

 ٢٠٠٩ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير١١

 ٢٠٠٩ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير١٢

 ٢٠٠٩ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير١٣

 ٢٠٠٩ كلية الھندسة الخوارزمي  كتاب شكر وتقدير١٤

 ٢٠٠٩ جمعية معا لحماية االنسان والبيئة جائزة وشھادة تقديرية ١٥

 ٢٠١٠ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير١٦

 ٢٠١٠ زمي رخوالكلية الھندسة ا كتاب شكر وتقدير١٧

 تجمع اساتذة وطالب بال/ مؤسسة جوھرة الرافدين جائزة وشھادة تقديرية ١٨
 ٢٠١٠ قيود

 ٢٠١٠ جمعية معا لحماية االنسان والبيئة جائزة وشھادة تقديرية ١٩

  ٢٠١١  جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير٢٠

 ٢٠١٢  جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير٢١

 ٢٠١٢  غدادبعة مجا  كتاب شكر وتقدير٢٢

 ٢٠١٢  وزارة التعليم  كتاب شكر وتقدير٢٣

 ٢٠١٣  جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير٢٤

 ٢٠١٣ كلية الھندسة الخوارزمي   كتاب شكر وتقدير٢٥

 ٢٠١٣  وزارة التعليم  كتاب شكر وتقدير٢٦

 ٢٠١٤ كلية الھندسة الخوارزمي   كتاب شكر وتقدير٢٧

 ٢٠١٤ زمي رخوالكلية الھندسة ا  تقديركتاب شكر و٢٨

 ٢٠١٤  عليمتوزارة ال  كتاب شكر وتقدير٢٩

 ٢٠١٤ زمي ركلية الھندسة الخوا  كتاب شكر وتقدير٣٠

 ٢٠١٤  غدادبجامعة   كتاب شكر وتقدير٣١

 ٢٠١٤ كلية الھندسة الخوارزمي   كتاب شكر وتقدير٣٢



 

 ١٠ من ١٠صفحة       
 

א א אא אא
 ٢٠١٤ كلية الھندسة الخوارزمي   كتاب شكر وتقدير٣٣

 ٢٠١٤  جامعة بغداد  كر وتقديركتاب ش٣٤

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادي عشر  

 א אא 

  ال توجد ١

٢   

٣   

٤   

٥   

٦   

٧   

٨   

٩   

١٠  

١١  
 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

א−אאא
١  

  تدريسي
قسم اهلندسة / كلية اهلندسة اخلوارزمي

  اإلحيائيةالكيميائية 
   ولغاية اآلن-٢٠٠٥

٢        

٣        
  


