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 ةالذاتي ةالسير

 د وائل رشيد عبد المجيد:    ـمـــــاالسـ

 1991-11-42 :تاريخ الميـالد

 ميكانيكيةهندسة : العام خصصالت

 تصاميم :  الدقيق خصصالت

 مدرس :لقب العلميال

 انكليزي+ عربي  :اللغات

  drwael@ieee.org :كترونيااللالبريد 

 .المؤهالت العلمية: أوالً  

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 3991 اهلندسة النهرين العراق بكلوريوس هندسة ميكانيكية  1
هندسة املكائن  التكنولوجية العراق ماجستير هندسة ميكانيكية  2

 واملعدات
3991 

 9009 اهلندسة بغداد العراق دكتوراه هندسة ميكانيكية  3
4       

 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

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

 2222-1991  ليبيا-الشاملة المعهد العالي للمهن   1
 -2222 بغداد الهندسة الخوارزمي  2
3     
4     
5     

 
 

 

mailto:drwael@ieee.org
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 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

6     
 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح،األ) :ثالثاً  

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

1  Wireless fire fighting robot with 
three axis hose 

 امليكاترونيكس
 ماجستير

9031 

2  Developing gas pipelines 
inspection using mobile robot 

 ماجستير امليكاترونيكس

9031 

3  
Implementing visual navigation 

robot  for SLAM of indoor 
environment  

 ماجستير امليكاترونيكس

9032 

4      
5      
6      
1      
8      
9      

12      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
11      
18      
19      
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 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

22      
21      
22      
23      
24      
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 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : رابعاً  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 حماضر جامعة بغداد 9031 مومتر الفيزياء واهلندسة  1
 حماضر جامعة بغداد 9039 املومتر العلمي الطاليب الثاين  2

 حماضر جامعة بغداد 9039 ندوة التوجهات احلديثة يف امليكاترونيكس  3

 حماضر جامعة بغداد 9033 تطبيقات امليكاترونيكس يف الطاقة الشمسية  4

 حماضر جامعة بغداد 9030 تطبيقات امليكاترونيكس يف الكشف عن املتفجرات  5

 حماضر ليبيا طرابلس 9000 الندوة العربية النظمة ىالتعليم يف الوطن العريب والعامل  6

1      
8      
9      

12      
 

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

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

1     
2     
3     
4     
5     
6     
1     
8     
9     

12     
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 .والدوليةعضوية الهيئات العلمية المحلية : سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 جماز 3991 نقابة املهندسني العراقية  1
2  ASME 3991 عضو 
3  IEEE 9033 عضو 
4     
5     
 

 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

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

عضو هيئة حترير جملة   1
 هندسة اخلوارزمي

-9033 اخلوارزميكلية هندسة 
9031 

 داخل

 خارج 9031 التقييس والسيطرة النوعية حمكم  2
-9002 كلية هندسة اخلوارزمي مقرر قسم  3

9001 
 داخل

-9030 كلية هندسة اخلوارزمي رئيس قسم  4
9032 

 داخل

 داخل 9032 كلية هندسة اخلوارزمي مقرر الدراسات العليا  5

6      
 

 .بتدريسها المقررات الدراسية التى قمت :ثامنا 

 السنة املادة القسم ت

 MEMS 9032 هندسة امليكاترونيكس  1
 Advanced هندسة امليكاترونيكس  2

Dynamics 
9032 

                                                 
 
 .وما شابه... تبادل خبرات علمية/ تسويقي / صناعي / بحثي : نوع النشاط 
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 PLC and PC هندسة امليكاترونيكس  3
interface 

9032 

 9032 ورش هندسة امليكاترونيكس  4
 9033 عمليات تصنيع هندسة امليكاترونيكس  5
 9033 3رياضيات  هندسة امليكاترونيكس  6
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 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعاً  

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

1  Implementing 

Autonomous 

Navigation Robot 

for building 2D 

Map of Indoor 

Environment 

IJCA 9 99 Foundation of Computer 
Science, USA 

2  Implementing 

Kinect Sensor for 

Building 3D 

Maps of Indoor 

Environments 

IJCA 8 81 Foundation of Computer 
Science, USA 

3  Comparison 

Between 2D and 

3D Mapping For 

Indoor 

Environments 

IJERT 30 9 ESRSA Publications 

4  HUMAN 

WIRELESS 

CONTROLLING 

FIRE 

FIGHTING 

ROBOT (FFR) 

WITH 3-AXIS 

HOSE 

IJACT 1 9 IJACT Inc 

5  Restrained Edges 

Effect on the 

Dynamics of 

Thermoelastic 

Plates under 

Different End 

Conditions 

 جامعة بغداد 8 9 جملة هندسة اخلوارزمي

6  Thermal 

Buckling Of 

Rectangular 

Plates With 

Different 

Temperature 

Distribution 

Using Strain 

Energy 

Method 

 جامعة بغداد 31 5 جملة اهلندسة

1       
8       
9       
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 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

12       
     

 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 9032 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  1
 9032 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  2
 9032 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  3
 9032 عميد كلية العلوم كتاب شكر  4
 9032 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  5
 9032 معاون رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  6
 9031 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  1
 9031 اخلوارزميعميد كلية اهلندسة  كتاب شكر  8
 9031 وزير التعليم العايل كتاب شكر  9

 9031 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  12
 9031 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر  11

  



 

 9من  9صفحة     

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  Visual Robot SLAM of 2D & 3D Indoor Environment 9032 
2  Gas Pipeline Inspection System Using Mobile Robot and GPS 9031 
3  Automated Visual Fire Fighting Robot 9031 
4  Al-Alloy 2024-T4 Cumulative Biaxial Fatigue under Complex Loading 9031 
5  Buckling & Dynamics of Thermo-elastic Plates 9033 
6    
1    
8    
9    

12    
11    

 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 9000-3991 ليبيا-املعهد العايل للمهن الشاملة  ساعد حماضرم  1
 9009-9009 كلية اهلندسة اخلوارزمي جامعة بغداد مدرس مساعد  2
 -9009 كلية اهلندسة اخلوارزمي جامعة بغداد مدرس  3
4     
5     
6     
1     
8     
9     

12     
 


