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 الســيارات - :الفرع        .ميكانيك القوىهندسة  :القسم       .بغداد -الهندسية  الكلية التقنية: الكلية أو المعهد    
 
    

 ة >ـــــــالشهادات الجامعٌ -
      

 البلد المانح التارٌخ الجهة المانحة لدقٌقاالختصاص ا االختصاص العام الشهادة

 العـــراق 5;;3 جامعة بغداد/ قسم الهندسة المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة البكالورٌوس

 هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الماجستٌر
الجامعة التكنولوجٌة / قسم هندسة المكائن 

 والمعدات
 العـــراق 4222

 العـــراق 4227 الجامعة المستنصرٌة / قسم الهندسة المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه

 
  

 

 لها >ـــالمناصب التً شغ   -
 
 

 الى  –ن ــــم الجهة التً عمل فٌها نوان الوظٌفةــــــع ت
 نلحد اال  -4228 بغداد -الهندسٌةالكلٌة التقنٌة  وعضو لجنة أمتحانٌة ًسٌدرت 3

 4233 -4229 بغداد -الهندسٌةالكلٌة التقنٌة  رئٌس قسم هندسة تقنٌات اللحام 4

 :423 -4237 بغداد -الهندسٌةالكلٌة التقنٌة  السٌاراترئٌس قسم هندسة تقنٌات  5

6 
ات ـــة والدراســؤون العلمٌــد للشــاون العمٌـمع

 ةـــــؤون الطلبــالعلٌا وش
 لحد االن  -:423 بغداد -الهندسٌةالكلٌة التقنٌة 

 
 
 ورة >ــاث المنشــــــاالبح   -

    

 انًجهذ وانعذد وانخبرٌخ رـــــت انُشــــجه حذــــــُىاٌ انبـــــــع ث

1 
انخىاص انًٍكبٍَكٍت نًبدة انبىنً أسخر انًقىاة ببالنٍبف  

 وأسخخذايهب فً صُع أعًذة جهبز انًخىازي

انًؤحًر انقطري االول نههُذست 

ًٍكبٍَكٍت و انًعبدٌ و هُذست انًىاد ان

 / كهٍت انهُذست / جبيعت انكىفت

انجسء انخبيس / انعذد 

 13  -11االول /نهفخرة يٍ

 0222حشرٌٍ االول 

0 
Corrosion Protection of Coated Steel Pipeline 

Structures by Using CP Techniques 

يجهت انهُذست و انخًٍُت /كهٍت 

 انًسخُصرٌتانهُذست /انجبيعت 

انًجهذ انخبسع/انعذد 

 0222انزبنذ/اٌهىل 
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3 
Corrosion Control of a Steel Pipeline 

Structures by Using CP Technique 

 يجهت انهُذست وانخكُىنىجٍب

 /انجبيعت انخكُىنىجٍت

/انعذد انزبيٍ 02انًجهذ 

0222 

2 
Cathodic Protection of a Steel Pipeline 

Structures utilizing Concrete Coating 

انًؤحًر انعهًً انعبشر نهٍئت انخعهٍى 

 انخقًُ

02-03/3/0221 

 ) انبحىد انهُذسٍت (

 ىر فً انكىَكرٌجـهب انخسهٍح انًطًـــانحًبٌت انكبرىدٌت نص 2
 يجهت انهُذست وانخكُىنىجٍب

 /انجبيعت انخكُىنىجٍت

/انعذد انزبنذ  02انًجهذ 

0222 

 حــــهٍـــب انخســـهــنخأكم نصرة عهى اـــٍطـــانس 2
انًؤحًر انعهًً انحبدي عشر نهٍئت 

 انخعهٍى انخقًُ

03-02/3/0223 

 ) انبحىد انهُذسٍت (

1 
Effect of Dezincification Process of α Brass on 

the Wearing Resistance 
 يجهت انخقًُ/هٍئت انخعهٍى انخقًُ

/انعذد األول  03انًجهذ 

 ُذسٍت(نها)انبحىد  0212

2 
Study the Factors Effecting on Resistance Spot 

Welding of Low Carbon Steel Type (1005) 
 يؤحًر انكىفت األول نعهىو انفٍسٌبء

2-1/12 /0212           

 )انبحىد انهُذسٍت(

3 
Study the Factors Effecting on Welding Joint 

of Dissimilar Metals 

انهُذسٍت /كهٍت يجهت انخىارزيً 

 انهُذست انخىارزيً

/انعذد األول  1انًجهذ 

0211 

 يجهت انخقًُ/هٍئت انخعهٍى انخقًُ دذاــــــبـغ –ـت ــت انخقـٍُــــهً فً انكهٍــذرٌب انعًــانخ 12
/انعذد انخبسع  02انًجهذ 

0211 

11 
Effect of Induced Stresses on the Weldment 

Toughness 
 ئت انخعهٍى انخقًُيجهت انخقًُ/هٍ

/انعذد األول  02انًجهذ 

0211 

10 
Analysis of Stress Concentration and 

Deflection in Plates Under Static Loading 

يجهـت انقبدسٍـت نهعهـىو انهُذسٍـــت / 

 كهٍـت انهُذســت / جبيعــت انقبدسٍــت

 انزبًَ/انعذد  2انًجهذ 

0213 

   
Effect of Adding Copper Foils on Seam 

Welding Joints of    Austenitic Stainless Steel 

يجهـت دٌبنى نهعهـىو انهُذسٍـــت / 

 كهٍـت انهُذســت / جبيعــت دٌبنى

 انزبنذ/انعذد   انًجهذ 

0212 

   

Study the Effect of Different Common Beam 

Sections Having a Constant Cross Sectional 

Area on the Critical Buckling Load 

يجهـت ري قبر نهعهـىو انهُذسٍـــت / 

 كهٍـت انهُذســت / جبيعــت ري قبر

/انعذد انزبًَ   انًجهذ 

0212 

   
Wear Study of Hybrid MMCS Based Copper 

by Powder Metallurgy Route 

Journal of Materials and 

Metallurgical Engineering 

Research 

 االول/انعذد   انًجهذ 

0212 

   Brake Booster with Electricity Generator 

وزارة انخخطٍط / انجهبز انًركسي 

نهخقٍٍس وانسٍطرة انُىعٍت / انًهكٍت 

 انصُبعٍت

  0212/ / فً    2230

 خخراعبراءة أ

11 

Effects of Rotational Speeds and Tool Pin 

Geometry on Microstructure and Mechanical 

Properties of Refilled Friction Stir Spot Welds 

of Similar AA2024-T3 Aluminum Alloy Sheets 

International Journal of 

Engineering Research & 

Technology (IJERT) 

Volume 6 , No. 4 , 

April -      

   

Numerical and Experimental Study of 

Temperature Distribution in Friction Stir Spot 

Welding of Similar AA2024-T3 Aluminum 

Alloy Sheets 

International Journal of 

Innovative Research in 

Science, Engineering and 

Technology (IJIRSET) 

Volume 6 , No. 2 , 

May -      

   

Effects of Reinforcements (Fiber 

Glass, TIO  and Y O ) With Different 

Volume Fraction on the Mechanical 

Properties of Epoxy Composite 

International Journal of 

Mechanical Engineering 

and Technology (IJMET) 

Volume 10 , No. 1 , 

January 2019 

   
Study the Microstructure of Welding Joint of 

Dissimilar Metals 

International Journal of 

Mechanical Engineering 

and Technology (IJMET) 

Volume 10 , No. 1 , 

January 2019 

   
Effect of Tool-Pin Geometry on 

Microstructure and Temperature Distribution 

International Journal of 

Mechanical & 

Volume 19 , No. 1 , 

February      

http://www.chromejournals.com/tech/index.php/JMMER/article/view/183
http://www.chromejournals.com/tech/index.php/JMMER/article/view/183


   

in Friction Stir Spot Welds of Similar AA2024-

T3 Aluminum Alloys 

Mechatronics Engineering 

IJMME-IJENS 

   
Experimental and Numerical Investigation of 

Temperature Distribution in Twisted Tape 

Journal of Engineering and 

Applied Sciences 

Volume 14 , No. 15  

May 2019 

   
Mechanical Stresses Analysis in Cylinder 

Liner for Perkins 1306 Diesel Engine 

Journal of Mechanical 

Engineering Research and 

Developments 

Volume    , No.    

May 2019 

   
Numerical Investigation of Tandem Effects 

On Bluff Bodies Aerodynamics 

Journal of Mechanical 

Engineering Research and 

Developments 

Volume    , No.    

Aug      

 
 

 
 
 
 
 

   ة >ــــــدوات العلمٌــــو النأرات ـــة فً  المؤتمــــالمساهم   -
 

 التارٌخ نوع المساهمة مكان أنعقادها أسم المؤتمر أو الندوة العلمٌة ت

3 
المؤتمر القطري االول للهندسة المٌكانٌكٌة 

 والمعادن وهندسة المواد
 47/32/4222 -45 مشارك ببحث كلٌة الهندسة / جامعة الكوفة

4 
ؤتمر الهندسة المٌكانٌكٌة األردنً الدولً م

 الرابع
 32/33/4223 -: مشارك ببحث نقابة المهندسٌن األردنٌٌن

 المؤتمر العلمً العاشر لهٌئة التعلٌم التقنً 5
هٌئة التعلٌم  الكلٌة التقنٌة االدارٌة /

 التقنً
 5/4229/;4 -:4 مشارك ببحث

6 
م المؤتمر العلمً الحادي عشر لهٌئة التعلٌ

 التقنً
هٌئة التعلٌم  بغداد/ -الكلٌة التقنٌة 

 التقنً
 ;46/5/422 -45 مشارك ببحث

 4232/ 9/32-8 مشارك ببحث رئاسة جامعة الكوفة مؤتمر الكوفة األول لعلوم الفٌزٌاء 7

8 
المؤتمر العلمً الثانً عشر لهٌئة التعلٌم 

 التقنً
هٌئة التعلٌم  الكلٌة التقنٌة الطبٌة/
 التقنً

 5/4233/;4 -:4 حضور

  
المؤتمر العلمً االول لتطبٌقات الطاقة 

 والطاقات المتجددة
مركز بحوث الطاقة والوقود / 

 الجامعة التكنولوجٌة
     /  /  -   حضور

  
المؤتمر العلمً األول اللٌزر والمواد 

 الهندسٌة المتقدمة التكنولوجٌا والتطبٌق
قسم هندسة المواد / الجامعة 

 التكنولوجٌة
 5/4234/: -9 ضورح

  
المؤتمر الدولً لتطوٌر التعلٌم العالً فً 

 العراق
 رئاسة الجامعة التكنولوجٌة

مشارك بورشة 
 عمل

49- 4;/33/4234 

32 
المؤتمر العلمً العالمً الثالث لهٌئة التعلٌم 

 التقنً
هٌئة  النجف / -الكلٌة التقنٌة 

 التعلٌم التقنً
     / /  -   حضور

   
ولً العلمً الرابع المؤتمر الد

 للنانوتكنولوجً والمواد المتقدمة وتطبٌقاتها
 8/33/4235-7 حضور رئاسة الجامعة التكنولوجٌة

   
المؤتمر الدولً االول لتطبٌقات اللٌزر 

 والمواد المتقدمة
قسم هندسة اللٌزر وااللكترونٌات 

 / الجامعة التكنولوجٌة البصرٌة
     /  /   -   حضور

 صمٌم والبٌئةمؤتمر الت   
 الجامعة/  كلٌة الفنون التطبٌقٌة

 الوسطى التقنٌة
 4237/ /  -   حضور

36 
المؤتمر الدولً العلمً الخامس 

 للنانوتكنولوجً والمواد المتقدمة وتطبٌقاتها
 6/32/4237-5 حضور رئاسة الجامعة التكنولوجٌة

     /  / -  حضور دسة/ كلٌة الهن جامعة بابل مؤتمر بابل الهندسً العالمً األول 37

38 
المؤتمر العلمً االول للدراسات العلٌا للكلٌة 

بغداد -التقنٌة الهندسٌة   
 -رئاسة الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 بغداد
     / /  -   حضور

للتصمٌم والبٌئة الثالثالمؤتمر  39  
 الجامعة/  كلٌة الفنون التطبٌقٌة

الوسطى التقنٌة  
8/34/4238 -7 حضور  

تمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثالثمؤ :3 بغداد -جمعٌة المهندسٌن العراقٌٌن   46/34/4239-45 حضور 



   

3; 
المؤتمر الهندسً الثالث لبحوث الدراسات 

 العلٌا
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

الوسطى التقنٌة الجامعة  
     /39/34 حضور

42 
 الهندسٌة للتقنٌات الثانً الدولً المؤتمر

 المستدامة
 الجامعة/ بغداد  – التكنولوجٌا معهد

الوسطى التقنٌة  
     /9/5-8 حضور

 ;4/6/422 حضور قاعة الكندي/ الجامعة التكنولوجٌة الندوة الموسومة ضمان الجودة واالعتمادٌة 43

44 
الندوة الموسومة دور مهندسً االنتاج 

 والمعادن والصناعٌة فً التنمٌة
لمعادنقسم هندسة االنتاج وا   /

 الجامعة التكنولوجٌة
 32/7/4232 حضور

45 
الندوة الموسومة التاكل فً الصناعات 

 النفطٌة
/  قسم هندسة االنتاج والمعادن

 الجامعة التكنولوجٌة
     /7/   حضور

 43/9/4233 حضور الجامعة التكنولوجٌة الندوة الموسومة الحاضنات التكنولوجٌة 46

47 
وجٌا المعلومات الندوة الموسومة تكنول

 واآلفاق المستقبلٌة
 32/34/4234 حضور الجامعة التكنولوجٌة

48 
الندوة الموسومة ازالة التكلسات من 

 مبادالت الحرارة
/ قسم  جامعة بغداد/ كلٌة الهندسة
 الهندسة الكٌمٌاوٌة

مشارك بورشة 
 عمل

          

 الندوة الموسومة الهندسة الصناعٌة 49
/ قسم  الهندسةجامعة بغداد/ كلٌة 

 الهندسة المٌكانٌكٌة
           حضور

4: 
الندوة الموسومة الطاقات المتجددة الواقع 

 والتوجهات المستقبلٌة
 4235/;/   حضور رئاسة الجامعة التكنولوجٌة

4; 
الندوة الموسومة كٌفٌة كتابة وتقدٌم 

 مشروع التخرج
/ قسم  جامعة بغداد/ كلٌة الهندسة

 سهندسة المٌكاترونك
مشارك بورشة 

 عمل
          

52 

الندوة الموسومة االستفادة من بعض 
 خصائص برنامج

Microsoft Word 
 بكتابة االطارٌح والرسائل الجامعٌة

/ قسم  جامعة بغداد/ كلٌة الهندسة
 هندسة الحاسبات

مشارك بورشة 
 عمل

           

   
الندوة الموسومة المعامالت الحرارٌة فً 

 اعات الوطنٌةرفع أداء الصن
/  قسم هندسة االنتاج والمعادن

 الجامعة التكنولوجٌة
 47/5/4237 حضور

   
الندوة الموسومة التقنٌات البرمجٌة ودورها 

 فً التجارة االلكترونٌة
قسم هندسة السٌطرة والنظم / 

 الجامعة التكنولوجٌة
 6/7/4237 حضور

   
الندوة الموسومة دمج االقسام العلمٌة للكلٌة 

 ون اقسام علمٌة مٌكانٌكٌةلتك
 -رئاسة الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 بغداد
مشارك بورشة 

 عمل
  /  /4237 

   
سالٌب االهتمام والرعاٌة أ الندوة الموسومة

 بالطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
 4238/ /:3 حضور

57 
االعتماد المختبري  الموسومةالندوة 

 للجامعات العراقٌة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
 4238/ /   حضور

58 
الندوة الموسومة التقٌس والقٌاس فً 

 التجارب المختبرٌة
     /47/4 حضور كلٌة الهندسة / جامعة بغداد

   
اري الندوة الموسومة االحتباس الحر

 وتأثٌراته البٌئٌة
     /6/6 حضور كلٌة الهندسة / جامعة بغداد

   
الندوة الموسومة البحوث العلمٌة تسهم 
باالرتقاء بالتصنٌف المحلً والدولً 

 للجامعة التقنٌة الوسطى

معهد أعداد المدربٌن التقنٌٌن / 
 الجامعة التقنٌة الوسطى

     /  /   حضور

   
 َتروٌجً المغناطٌس دٌالتبرالندوة الموسومة 

 الكفوءة ةللطاق
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

/ الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة  
     /  /   حضور

   
الندوة العلمٌة الموسومة الوقود الحٌوي 

 مستقبل الطاقة
قسم هندسة السٌطرة والنظم / 

 الجامعة التكنولوجٌة
     /  /  حضور

   
داد وكتابة السٌرة الندوة الموسومة أع

 الذاتٌة

معهد  قسم التقنٌات االلكترونٌة /
بغداد/ الجامعة التقنٌة  - التكنولوجٌا

 الوسطى
36/34/4238 حضور  



   

   
السلوك الوظٌفً ودوره الندوة الموسومة 

 فً تعزٌز ثقافة النزاهة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

/ الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة  
     / /   حضور

   
الندوة العلمٌة الموسومة معامل التأثٌر 
لمجالت البحث العلمً العراقٌة الواقع و 

 الطموح

قسم هندسة القوالب والعدد فً 
الكلٌة التقنٌة الهندسٌة / الجامعة 

 التقنٌة الوسطى
     /4/5 حضور

   
ورشة العمل الموسومة الطاقات المتجددة 

 تطبٌقات واعدة فً العراق
الجامعة التكنولوجٌة سرح قاعة وم

 / الجامعة التكنولوجٌة
     /5/; حضور

   
الندوة العلمٌة الموسومة األفاق المستقبلٌة 

 للطاقات المتجددة فً العراق
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     / /   حضور

   
ً ندوة بعنوان المعالم االثرٌة والتراثٌة ف

 العراق
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 الهندسٌة / الجامعة التقنٌة الوسطى
     /5/   حضور

   
 حلقة نقاشٌة بعنوان

Noise Pollution 

قسم هندسة القوالب والعدد فً 
الكلٌة التقنٌة الهندسٌة / الجامعة 

 التقنٌة الوسطى
 49/5/4239 حضور

   
البٌئٌة حلقة نقاشٌة بعنوان تأثٌر الظروف 

على تنصٌب وعمل منظومات خطوط نقل 
 النفط

قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 
 الهندسٌة / الجامعة التقنٌة الوسطى

 52/5/4239 حضور

 ندوة بعنوان النانوتكنولوجً وتطبٌقاتة   
قسم هندسة تقنٌات المواد فً الكلٌة 
التقنٌة الهندسٌة / الجامعة التقنٌة 

 الوسطى
 6/4239/: حضور

   
-وتطبٌقات صناعة -الفوالذ بعنوان ندوة

 حقائق و أرقام

فً  قسم هندسة القوالب والعدد
/ الجامعة  الكلٌة التقنٌة الهندسٌة

 التقنٌة الوسطى
     / /36 حضور

   
الطبقات المتمٌعة الندوة الموسومة 

 وتطبٌقاتها

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 لجامعةا/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /35 حـــضــور

   
أنظمة مراقبة ومساعدة  بعنوانحلقة نقاشٌة 

 المسنٌن باسخدام التقنٌات الضوئٌة الحدٌثة

فً الكلٌة   قاعة الدراسات العلٌا
/ الجامعة التقنٌة  التقنٌة الهندسٌة

 الوسطى
     /  /;3 حـــضــور

   
المٌاة  عملٌات معالجةالندوة الموسومة 

 الصناعٌة الملوثة التً تستخدم فً الصناعة

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /42 حـــضــور

   
الندوة الموسومة التحدٌات التً تواجه علم 

 الرٌاضٌات كقوة محركات لتقدم المجتمع
لتقنٌة قاعة المهندس فً الكلٌة ا

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     /  /42 حـــضــور

   
 فً النشر آلٌات بعنوان حلقة نقاشٌة

 العالمٌة المجالت

فً الكلٌة   قاعة الدراسات العلٌا
/ الجامعة التقنٌة  التقنٌة الهندسٌة

 الوسطى
     /  /49 حـــضــور

   
 الندوة الموسومة

(Geopolymers) 

الكلٌة  /تقنٌات المواد قسم هندسة 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /:4 حـــضــور

   
التقدم فً تقنٌة محرك البنزٌن  حلقة نقاشٌة

 للسٌارات الحدٌثة

فً الكلٌة   قاعة الدراسات العلٌا
/ الجامعة التقنٌة  التقنٌة الهندسٌة

 الوسطى
     /  /5 حـــضــور

   
شبكات المتحسسات ندوة الموسومة ال

 الالسلكٌة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     /  /7 حـــضــور

   
الندوة الموسومة الجسور المعلقة تصمٌم 

 لوجٌا وتحديوتكن
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     /  /8 حـــضــور

     /  /35 حـــضــورفً الكلٌة التقنٌة  الحكمةقاعة  ورشة عمل حول برنامج   



   

CAMTASIA STUDIO الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة / 

 خدمة وجباٌة الكهرباءالندوة الموسومة    
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     / /38 حـــضــور

   
 الندوة الموسومة

Water Jet Cutting 

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     / /44 حـــضــور

   
 المــاالع ةــعاصم دادــغـبالندوة الموسومة 

 ًــالعرب
فً الكلٌة التقنٌة  الحكمةقاعة 
 نٌة الوسطى/ الجامعة التق الهندسٌة

     / /47 حـــضــور

   
المفاهٌم االساسٌة فً الندوة الموسومة 

 ادارة المشارٌع الهندسٌة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     / /6 حـــضــور

   
 نحو خطوة الطاقة مراجعة الموسومة الندوة

 الفعالة الطاقة إدارة
فً الكلٌة التقنٌة  يالبغدادقاعة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     / /49 حـــضــور

   
ستخدام تقنٌات أ ورشة عمل بعنوان

 المساحة ونظم المعلومات الجغرافٌة
قاعة المهندس فً الكلٌة التقنٌة 

 / الجامعة التقنٌة الوسطى الهندسٌة
     /48/6 حـــضــور

   
دور وحدة تقنٌات التدرٌب  الموسومة الندوة

 واالشراف التربوي بجودة التطبٌق المنهجً

فً معهد اعداد  االقصىقاعة 
المدربٌن التقنٌٌن / الجامعة التقنٌة 

 الوسطى
     /38/7 حـــضــور

   
الندوة العلمٌة الخاصة بتطوٌر المناهج 

 الدراسٌة للمراحل االربعة

 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
/ بغداد  –ة التقنٌة الهندسٌة الكلٌ

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     /  /9 حـــضــور

   
حلقة نقاشٌة بعنوان كٌفٌة استخدام 
 المقاٌٌس االحصائٌة فً البحث العلمً

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /36 حـــضــور

 ل بواسطة االنابٌب المفرغة من الهواءالنق   
الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 

 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /43 حـــضــور

   
تنمٌة القٌادات للتدرٌب المهنً والتقنً 

 )االدارة والقٌادة(

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ اد بغد –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /44 حـــضــور

   

 وتنقٌة تحلٌةالموسومة  العلمٌة الندوة
 المٌاه

Desalination and Water 
Purification 

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /45 حـــضــور

   
للمٌاه  االمثل ان االستخدامورشة العمل بعنو

 ومصادر تلوث المٌاه

قسم هندسة تقنٌات البناء 
الكلٌة التقنٌة  /واالنشاءات 

 التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 الوسطى

     /  /44 -:3 حـــضــور

   
التواصل العلمً  الموسومة الندوة

 االلكترونً

 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
/ بغداد  –ة الهندسٌة الكلٌة التقنٌ
 الوسطى التقنٌة الجامعة

     /  /3 حـــضــور

   
 وتنقٌة تحلٌة الموسومة العلمٌة الندوة

 المٌاه
     /  /45 حـــضــور بغداد -جمعٌة المهندسٌن العراقٌٌن

   
أستخدام البرامج  الموسومة الندوة

 االحصائٌة فً تقٌٌم نتائج البحوث العلمٌة

 /ات المساحة قسم هندسة تقنٌ
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     /  /:4 حـــضــور

   
 الموسومة العلمٌة الندوة

Introduction to Robotic 
System 

 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     /  /: حـــضــور



   

   
 الموسومة العلمٌةالندوة 

(Geopolymers) 

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /33 حـــضــور

   
التعلٌم االلكترونً  الموسومة العلمٌة الندوة

 باستخدام برنامج كمتازٌا

 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
/ بغداد  –ٌة التقنٌة الهندسٌة الكل

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     /  /34 حـــضــور

   
تشكٌالت الجامعة التقنٌة  الموسومة الندوة

 الوسطى ومتطلبات سوق العمل

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوى 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /37 حـــضــور

   
العمل بعنوان أنتاج الغاز الحٌوي من ورشة 

 النفاٌات الصلبة والسائلة

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوى 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /:3 حـــضــور

   
حلقة نقاشٌة بعنوان أستخدام الكونكرٌت 

 عالً الجودة فً المنشأت الهندسٌة

 /ساحة قسم هندسة تقنٌات الم
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     /  /47 حـــضــور

   
برنامج تقصً الحقائق فً  الموسومة الندوة

 زٌارة المملكة المتحدة

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المواد 
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     /  /5 حـــضــور

   
التجنٌد االلكترونً  الموسومة الندوة

 ومخاطر التواصل االجتماعً

قسم هندسة تقنٌات البناء 
الكلٌة التقنٌة  /واالنشاءات 

 التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 الوسطى

     /  /49 حـــضــور

 الـنشـــاط الالمنهجً الموسومة الندوة   
الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوى 

 الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة  التقنٌة
 الوسطى التقنٌة

     / /47 حـــضــور

   
 الهندسٌة للتقنٌات الثانً الدولً المؤتمر

 المستدامة
 الجامعة/ بغداد  – التكنولوجٌا معهد

 الوسطى التقنٌة
     /9/5-8 حـــضــور

   
ورشة العمل بعنوان النشر الرصٌن خارج 

 مفترسالمجالت المفترسة  والناشر ال
/ مركز  الوسطى التقنٌة الجامعة

 الحاسبة االلكترونٌة
     / /33 حـــضــور

   
ورشة العمل بعنوان المصفوفات النظرٌة 

 والتطبٌقٌة

الكلٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     / /42 -;3 عضو الورشة

   
لرابع لبحوث الدراسات المؤتمر الهندسً ا

 العلٌا
/ الكلٌة التقنٌة الهندسٌة الكهربائٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
عضو اللجنة 

 العلمٌة
48/ /     

 ورشة العمل بعنوان نظام المقررات   
 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 

/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة الجامعة

     / /:3 عضو الورشة

   
ورشة العمل بعنوان طرق ترشٌد أستهالك 

 المٌاه

الكلٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     / /5 حـــضــور

   
حلقة نقاشٌة لطلبة الدراسات العلٌا لبرنامج 

 الحرارٌات فً قسم مٌكانٌك القوى

الكلٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم
 الجامعة/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 
 الوسطى التقنٌة

     / /43 حـــضــور

   
المساحة ودورها الفاعل فً  هندسة تقنٌات

 سوق العمل

 / المساحة تقنٌات هندسة قسم
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     / /  حـــضــور

   
لبرنامج الحكومً لوزارة ا الموسومة الندوة

  4244-:423التعلٌم العالً 

 /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
/ بغداد  –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى التقنٌة الجامعة
     / /37 حـــضــور

 
 



   

 ا >ـــات العلٌــراف على الدراســشاأل -
 

 عنوان الرسالة او االطروحة اسم الطالب ت
/ ماجستٌر
 دكتوراه

 االمر االداري التارٌخ

 يحًذ بسبو حبزو 1

Wear Study of Hybrid MMC's 

Based Copper by Powder 

Metallurgy Route 
     -     يبجسخٍر

فً    0213/  / 

11/3/0212 

 أبراهٍى حٍذر كًبل  

Numerical and Experimental Study 

of the Frictions Stir Spot Welding 

of AA 2024-T3 Aluminum Alloy 

فً    3231/  /      -     يبجسخٍر

2/12/0212 

 خهذوٌ عبذ يحًذ 3
Joining of Aluminum Alloy to 

Polymer Using Friction Process 
فً     2030/       -     يبجسخٍر

02/11/0212 

 فبئق ٌبسٍٍ سذخبٌ 2
Frictions Spot Joining of Aluminum 

Alloy to Polymer 
فً     1221/       -     يبجسخٍر

2/2/0213 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ة >ــــــدورات التدرٌبٌــــال   -
 

 دورةــــة الــــــقامأان ـــمك ادــــرة االنعقــفت ةــــــدورة التدرٌبٌـــــوان الــــعن ت
نوع 

 ةـشاركـالم

3 
دورة فً كفاءة اللغة االنكلٌزٌة 

(TOFEL) 
3;/:/3;;9 

غات االجنبٌة والترجمة / المكتب االستشاري لل
 كلٌة اللغات / جامعة بغداد

 حضور

 ;;;Windows 7-52/;/3دورة حاسوب على نظام  4
المكتب االستشاري التقنً/وحدة طرائق 
 التدرٌس والتدرٌب / الجامعة التكنولوجٌة

 حضور

 حضور م التقنًمركز تطوٌر المألكات / هٌئة التعلٌ 32/4232/;3-7 دورة تأهٌلٌة فً طرائق التدرٌس 5

6 
 دورة فً الحاسبات
 )ترقٌات علمٌة(

 حضور قسم شوؤن الحاسبات / هٌئة التعلٌم التقنً 6-44/33/4232

7 
التصفح فً المكتبة دورة حاسوب على 

 االفتراضٌة
 حضور بغداد -الكلٌة التقنٌة  /وحدة األنترنت  32/5/4235

  
التصفح فً المكتبة دورة حاسوب على 

 االفتراضٌة
 حضور بغداد -الكلٌة التقنٌة  /وحدة األنترنت      / /  

  
دورة فً المهارات القٌادٌة وتنمٌة 

 الموارد البشرٌة
4:-52/;/4237 

 الجامعة/ التقنٌٌن  المدربٌن أعداد معهد
 الوسطى التقنٌة

 حضور

: 
دورة تدرٌبٌة لتشخٌص أعطال السٌارات 

 الحدٌثة
32-36/3/4238 

الكلٌة التقنٌة  /ٌارات قسم هندسة تقنٌات الس
 الوسطى التقنٌة الجامعة/  بغداد –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

 4238/ / -  دورة تدرٌبٌة فً التصمٌم الهندسً  
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوالب 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/  بغداد –الهندسٌة 
 حضور

   
دورة تدرٌبٌة لدراسة حسابات االداء 

االحتراق الداخلً وتأثٌرها على  لمحركات
 البٌئة

 -  / /4238 
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/  بغداد –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

   
دورة تدرٌبٌة فً تصمٌم اللوحة السفلى 

 لقالب قطع اعتٌادي
 - /  /4238 

ة الكلٌة التقنٌ /قسم هندسة تقنٌات القوالب 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/  بغداد –الهندسٌة 

 حضور

34 
دورة تدرٌبٌة فً تشغٌل المكائن 

 المبرمجة
 - /  /4238 

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوالب 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حضور

35 
 السٌارات أعطال لتشخٌص تدرٌبٌة دورة

 الحدٌثة
32-38/3/4239 

الكلٌة التقنٌة  /هندسة تقنٌات السٌارات  قسم
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

 حضورالكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات المساحة      / /38-36دورة أستخدام تكنولوجٌا الحاسوب فً    



   

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة  الحٌاة المهنٌة

   
تدرٌبٌة لدراسة حسابات االداء  دورة

لمحركات االحتراق الداخلً وتأثٌرها على 
 البٌئة

 - / /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/  بغداد –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

38 
لكتابة األبحاث باللغة  تدرٌبٌة دورة

 اإلنكلٌزٌة
39-42/ /     

الكلٌة التقنٌة  /قنٌات السٌارات قسم هندسة ت
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

39 
 السٌارات أعطال لتشخٌص تدرٌبٌة دورة

 الحدٌثة
43-48/32/4239 

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

     /  /53-;4 تخدام برنامج الماتالبالبرمجة بإس :3
 –الكلٌة التقنٌة الهندسٌة  / مركز الحاسبة

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد 
 حـــضــور

3; 
دورة فً تصمٌم دوائر السٌطرة 

 باستخدام متحكم االردوٌنو
48-4:/  /     

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
 التقنٌة لجامعةا/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى
 حـــضــور

42 
دورة تصمبم اللوحة السفلى لقالب قطع 

 أعتباطً
7-8/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوالب 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

43 
 البرامج استخدام فً تدرٌبٌة دورة

 -بوربوٌنت -أكسل-وورد) الحاسوبٌة
 (نت حتصف

33-36/  /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

44 
 برنامج ومزاٌا دورة تدرٌبٌة فً إمكانٌات

 (البوربوٌنت) التقدٌمٌة العروض
39-43/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

45 
 برنامج استخدام فً تدرٌبٌة دورة

 المحاكاة
(ANSYS) 

46-4:/  /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

46 
 عطالاأل لتشخٌص تدرٌبٌة دورة

 حدٌثةالبأستخدام االجهزة 
9-36/ /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

47 
 محركات دورة تدرٌبٌة فً محاكاة

 برنامج باستخدام الداخلً االحتراق
 اللوتس

43-47/ /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ غداد ب –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

48 
 الهندسً ثنائً تدرٌبٌة فً الرسم دورة

 AutoCAD برنامج باستخدام االبعاد
48-3/5/     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

49 
ء دورة تدرٌبٌة لدراسة حسابات االدا

لمحركات االحتراق الداخلً وتأثٌرها على 
 البٌئة

6-:/ /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

4: 
 الهندسً ثالثً تدرٌبٌة فً الرسم دورة

 AutoCAD برنامج باستخدام االبعاد
33-36/5/     

الكلٌة التقنٌة  /السٌارات قسم هندسة تقنٌات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

4; 
 تكٌٌف جهاز صٌانة فً تدرٌبٌة دورة

 السٌارة
3:-47/5/     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

52 
ـاســٌات المــواد أسـ تدرٌبٌة فً دورة

 المتراكبـــة
47-4;/5/423: 

قسم هندسة تقنٌات المواد / الكلٌة التقنٌة 
 بغداد / الجامعة التقنٌة الوسطى –الهندسٌة 

 حـــضــور

 :7/6/423-3 مـــبادئ السٌرامٌـــك تدرٌبٌة فً دورة 53
قسم هندسة تقنٌات المواد / الكلٌة التقنٌة 

 ة التقنٌة الوسطىبغداد / الجامع –الهندسٌة 
 حـــضــور

54 
األحصاء وتطبٌقاتة فً  تدرٌبٌة فً دورة

 المجاالت الهندسٌة
45-47/6/423: 

قسم هندسة تقنٌات المساحة / الكلٌة التقنٌة 
 بغداد / الجامعة التقنٌة الوسطى –الهندسٌة 

 حـــضــور

55 
 محطاتتصمٌم وتشغٌل  تدرٌبٌة فً دورة

 لمٌاها
47-49/6/     

الكلٌة التقنٌة  /هندسة المٌكانٌك القوى قسم 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

56 
الطرق الحدٌثة لفحص  تدرٌبٌة فً دورة

العٌوب وتداخل العناصر واالطوار فً 
 الملحومات

9-32/7/     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة المٌكانٌك التطبٌقً 

 الوسطى التقنٌة عةالجام/ بغداد  –الهندسٌة 
 حـــضــور



    

57 
دورة فً أستخدام وتطوٌر برنامج 

 الماستر شٌت االلكترونً
9-33/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة المٌكانٌك التطبٌقً 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

58 
دورة تدرٌبٌة لتشخٌص أعطال السٌارات 

 الحدٌثة
:-33/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

59 
دورة متقدمة فً الفحوصات الالأتالفٌة 

 فً اللحام
6-:/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة المٌكانٌك التطبٌقً 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

5: 
دورة تدرٌبٌة لدراسة حسابات االداء 

لمحركات االحتراق الداخلً وتأثٌرها على 
 البٌئة

33-36/  /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات القوى 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

5; 
دورة تدرٌبٌة صٌانة جهاز تكٌٌف 

 السٌارات
47-4;/  /     

الكلٌة التقنٌة  /تقنٌات القوى  قسم هندسة
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

62 
دورة تدرٌبٌة فً تصمٌم الهٌاكل 

 الملحومة
5-8/  /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة المٌكانٌك التطبٌقً 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

63 
وأساسٌات برنامج دورة فً مبادىء 

 االوفس
4-9/ /     

الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

64 
 دورة فً أساسٌات

Ansys Workbench 19.2 
36-39/ /     

الكلٌة  /قسم هندسة تقنٌات المٌكاترونٌك 
 التقنٌة ةالجامع/ بغداد  –التقنٌة الهندسٌة 

 الوسطى
 مـحاضــــر

65 
دورة فً برنامج التدرٌب والصٌانة 
 الدورٌة لمختبر كهربائٌات السٌارات

49-53/ /     
الكلٌة التقنٌة  /قسم هندسة تقنٌات السٌارات 

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

66 
دورة تدرٌبٌة فً صٌانة جهاز تكٌٌف 

 السٌارات
35-39/ /     

الكلٌة التقنٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 مـحاضــــر

67 
دورة تعرٌفٌة لنمذجة الجرٌان باستخدام 

 برنامج
Solid Work 

34-36/ /     
الكلٌة التقنٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم

 طىالوس التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 حـــضــور

     / /48-46 دورة تدرٌبٌة فً قٌادة الحاسوب 68
الكلٌة التقنٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 مـحاضــــر

69 
دورة أهمٌة المٌاه فً حٌاتنا وكٌفٌة 

 المحافظة على البٌئة من التلوث
37-38/ /     

الكلٌة التقنٌة  / قوىال مٌكانٌك هندسة قسم
 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 

 حـــضــور

6: 
دورة أهمٌة الوعً المجتمعً لالستخدام 

االمثل للمٌاه وتحسٌن الممارسات 
 الصحٌة فً المجتمع

:-;/7/     
الكلٌة التقنٌة  / القوى مٌكانٌك هندسة قسم

 الوسطى التقنٌة الجامعة/ بغداد  –الهندسٌة 
 حـــضــور
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