
6من 1صفحة )2016(نموذج السیرة العلمیة 

ةالذاتیةالسیر

ال اسماعیلزیاد طارق احمد:    ـمـــــاالسـ

1975/ 2/ 28:تاریخ المیـالد

ھندسة كیمیاویة : العامخصصالت

عوامل مساعدة وعملیات ھندسة كیمیائیة احیائیة: الدقیقخصصالت

مدرس:لقب العلميال

متزوج: الحالة االجتماعیة 

اللغة العربیة و اللغة االنكلیزیة:اللغات

ziadalismaeel@yahoo.com:كترونيااللالبرید 

ziadtarak@kecbu.uobaghdad.edu.iq

: Googleرابط الباحث العلمي من 

https://scholar.google.com/citations?user=o8zsK3gAAAAJ&hl=en

.المؤھالت العلمیة: أوالً 

التاریخالكلیـــةالجامعةالبلدالشھادةت

1999الھندسةالتكنولوجیةالعراقبكالوریوس1

2002الھندسةالتكنولوجیةالعراقماجستیر2

2015الھندسةبغدادالعراقدكتوراه3
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6من 2صفحة )2016(نموذج السیرة العلمیة 

.االخرىالمؤھالت : ثانیا

التاریخالبلدالجھھ المانحةالشھادةت

2004االردنشركة جایكا الیابانیةشھادة تدریب1

مركز الحاسبة ، الجامعة شھادة تدریب2
2005العراقالتكنولوجیة

مركز اللغات االمریكیة شھادة اكمال كورس3
(ALC)

2007سوریا

مركز التطویر والتعلیم شھادة مشاركة4
2009العراقالمستمر ، جامعة بغداد

شھادة نجاح في 5
االمتحان

مركز الشھادة الدولیة 
(IC3)للحاسوب واالنترنیت 

تایالولا
ةدحتملا
ةیكیرمالا

2011

2012العراقالحاسبة ، جامعة بغدادمركز ITPشھادة التوفل 6

الجائزة تقدیرةشھادة7
الثانیة

مركز الدراسات العلیا ، جامعة 
مانشستر الحضریة

المملكة 
2014المتحدة

.التدریس الجامعي:ثالثا

    

ولغایة االن–2008جامعة بغدادكلیة الھندسة الخوارزمي1

2
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6من 3صفحة )2016(نموذج السیرة العلمیة 

.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : رابعاً 

ةنوع المشاركمكان انعقادھاةالسنالعنوانت

قاعة كلیة الھندسة 2011"تكنولوجیا الغاز الحیوي" ندوة 1
الخوارزمي

عضو لجنة 
تنسیقیة

المؤتمر السنوي لجمعیة الزیوالیت2
البریطانیة

/كالسكو جامعة 2014
بوستراسكتلندة

جامعة مانجستر 2014الندوة السنویة لطلبة الدراسات العلیا3
بریطانیا/ الحضریة 

القاء عرض 
تقدیمي وبوستر

المؤتمر العلمي االول للدراسات4
2015العلیا في الھندسة الكیمیاویة

قسم الھندسة 
/الكیمیاویة 

الجامعة التكنولوجیة
القاء بحث

بحثایطالیا/ كاستیلنكا 2015الدولي لعلوم المعادن والمواد التطبیقيالمؤتمر 5

جمعیة المھندسین 2015مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة6
تقییم ابحاثالعراقیة

قاعة كلیة الھندسة 2016"التقنیات الحدیثة في الصناعات الغذائیة"ندوة 7
الخوارزمي

رئیس لجنة 
تنسیقیة

التصمیم بمساعدة الحاسوب في الھندسة "ندوة 8
"الكیمیائیة والكیمیائیة االحیائیة

قاعة كلیة الھندسة 2016
الخوارزمي

رئیس لجنة 
تنسیقیة

.عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة: خامسا

نوع العضویةالسنةاسم الھیئةت

استشاري1999نقابة المھندسین العراقیة1

عضو2011المھندسین العرباتحاد 2
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6من 4صفحة )2016(نموذج السیرة العلمیة 

.االخرىاألنشطة العلمیة : سادسا

) خارج/ داخل (السنةمكان النشاطنوع النشاطت
الكلیة

1
محلل كیمیائي لمختبر الكیمیاء 
للسیطرة النوعیة في مشروع 

ماء القادسیة
خارج الكلیة2004- 2003أمانة بغداد/ أسالة ماء بغداد 

2

مسؤول مختبرات السیطرة
مختبر الكیمیاء ومختبر (النوعیة 

في مشروع ماء ) البایولوجي
القادسیة

خارج الكلیة2006- 2004أمانة بغداد/ أسالة ماء بغداد 

قسم / كلیة الھندسة الخوارزميعضو لجنة االرشاد التربوي3
داخل الكلیة2008الھندسة الكیمیائیة اإلحیائیة

قسم / الخوارزميكلیة الھندسة رئیس لجنة مشتریات4
داخل الكلیة2010الھندسة الكیمیائیة اإلحیائیة

/ كلیة الھندسة الخوارزميمسؤول وحدة ادارة الملفات5
داخل الكلیة2010عمادة الكلیة

/ كلیة الھندسة الخوارزميعضو لجنة ارتباط6
داخل الكلیة2010عمادة الكلیة

قسم / الخوارزميكلیة الھندسة عضو لجنة امتحانیة7
داخل الكلیة2015الھندسة الكیمیائیة اإلحیائیة

مقرر قسم الھندسة الكیمیائیة 8
االحیائیة

قسم / كلیة الھندسة الخوارزمي
داخل الكلیة2016الھندسة الكیمیائیة اإلحیائیة

9
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6من 5صفحة )2016(نموذج السیرة العلمیة 

.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا:سابعا

السنةالمادةالقسمت

2011- 2008مبادىء الھندسة الكیمیاویةالكیمیاء االحیائیة1
2016 -2017

2012-2008مبادىء الھندسة الكیمیائیة االحیائیةالكیمیاء االحیائیة2
2015 -2017

2014- 2008تكنولوجیا الكھرباءالكیمیاء االحیائیة3

2017- 2009العوامل المساعدة االحیائیةالكیمیاء االحیائیة4

2010- 2008تطبیقات الحاسوب في ھندسة الكیمیائیة االحیائیةالكیمیاء االحیائیة5

2017مختبر صناعات الھندسة الكیمیائیة االحیائیةالكیمیاء االحیائیة6 - 2015

.خارج العراقوداخلةالبحوث المنشور:ثامنا

المجلةجھة إصدار المجلدالعددة العلمیةالمجلعنوان البحثت

1
Control of Continuous
Stirred Tank Fermenter

Using MATLAB
Programming

Eng. &
Technology

No. 10
2002

Vol.21
University of
Technology

Iraq

2

Kinetics and Mass
Transfer Study of Oleic
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.الجوائز وشھادات التقدیركتب الشكر، : تاسعا

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت
السنةالجھة المانحةالتقدیر

2011كلیة الھندسة الخوارزميالسید عمید كتاب شكر وتقدیر1

2011كلیة الھندسة الخوارزميالسید عمید كتاب شكر وتقدیر2

2011كلیة الھندسة الخوارزميالسید عمید كتاب شكر وتقدیر3

2012وزارة التعلیمكتاب شكر وتقدیر4

قسم / السید رئیس مركز الدراسات العلیا جائزة تقدیریة5
2014جامعة مانجستر الحضریة/العلوم والھندسة 

2014كلیة الھندسة الخوارزميالسید عمید كتاب شكر وتقدیر6
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2015- 2008جامعة بغداد/ كلیة الھندسة الخوارزمي مدرس مساعد 3

لغایة االن-2016جامعة بغداد/ كلیة الھندسة الخوارزمي مدرس4
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