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البحىث العلميت:
 void fraction and submergence ratio effecton abobble pumpperformance
 A comparison between theoretical and experimental study of naturalcirculation Analysis in apercolator system
 on solution of hessian matrix eq uation المؤتمزاث العلميت والنذواث العلميت: انًؤحًر انؼهًً نكهٍت انُٓذضت  /صبيؼت انكٕفت -انًؤحًر انؼهًً األٔل نهكهٍت انخمٍُت  /انُضفـ انًؤحًر انؼهًً انطبدش نكهٍت انُٓذضت  /صبيؼت انكٕفت
ـ انًؤحًر األٔل نٍٓئت اإلػالو ٔاالحظبالث-
َذٔة عٕل اضخخذاو / CFDصبيؼت انكٕفتَذٔة فً صبيؼت انكٕفت عٕل اضخخذاو  ansysفً عم انًشكالث انُٓذضٍت انًؤحًر انرابغ نضًبٌ انضٕدة ٔاالػخًبد األكبدًًٌيؤحًر انُٓذضً االٔل نهؼخبت انؼهٌٕت 2 2013/11/ 27-25عضٕر فً يؤضت انغري 2014عضٕر اصخًبع انٍٓئت االضخشبرٌت فً صبيؼت انمبدضٍت 4 .1/16-عضٕر يؤحًر فً يؤضطت انغري 2014/12/25يؤحًر صبيؼت انكٕفّ انضٕدة انؼبنًً انخبيص 5/14الخبزاث المهنيت:
1ـ خبرة ػهًٍت فً يضبل طٍبَت أصٓسة انخبرٌذ ٔانخكٍٍف انًركسي
2ـ خبرة حظًًٍٍت فً يضبل حظبيٍى أَظًت حكٍٍف انٕٓاء نالبٍٍُت
3ـ خبرة فً يضبل انًغبفظت ػهى انبٍئت ٔػضٕ فً إػذاد يُبْش
4ـ ٍْئت انخؼهٍى انخمًُ ٔانضبيؼبث فً يضبل انًغبفظت ػهى انبٍئت ٔطبمت األٔزٌٔ
عذد اللجان التي شارك فيها:
ـ نضُت اإلضكبٌ ـ انهضُت االيخغبٍَت ـ نضُت طٍبَت أصٓسة انخبرٌذ ـ نضُت شراء انكخب ـ نضُت حظًٍى
أفضم شمت ضكٍُت فً انًؼٓذ ـ نضُت انفغض نهًٕاد  -نضُت ٌب عطٍٍ نظٍبَت األلطبو انذاخهٍت  -نضُت
اضخالو أصٓسة حغهٍّ انًٍبِ  -نضُت شراء كخب نضُت دنٍم يؤشراث االداء انمطبػً انًخخظض\\
نضُت نخمٍٍى انًُخضبث انؼبنًٍت يًزم انًؼٓذ يغ انغٕزة /نضُت يضهص ادارة انظُذٔق/نضُت صرد
انكخب انًكخبت ٔانخؼهٍى انًضبًَ /نضُت انذنٍم االضخرشبدي/نضُت االخخببر االنكخرًَٔ/نضُت ٔطف
انبرَبيش االكبدًًٌ/نضُت حذلٍك انغمبئب /ػضٕ نضُت اغبرت انُبزعٍٍ ػضٕ نضُت حذلٍك انخظًبيٍى
طغٍ ضٍذ انبطغبء ابٕ طبنب

الذوراث التذريبيت:
ـ دٔرة حظًٍى يُظٕيبث يضبري انٕٓاء انغذٌزت صبيؼت  /بغذاد
ـ دٔرة  GTZصًٕٓرٌت يظر انؼربٍت
ـ دٔرة طرائك انخذرٌص فً يركس حطٌٕر انًالكبث
ـ دٔرة انرضى ػهى انسصبس انخمًُ َ /ضف 6/27ـ2010/7/1
= = 28ـ2011/6/30
ـ دٔرة انطبلت انًخضذدة
دٔرة طٍبَت أصٓسة انخبرٌذ-دٔرة طٍبَت انًضخبث

االعمال السابقت والخبزة
 .1يُٓذش اضخشبري فً حظًٍى يُظٕيبث حكٍٍف انٕٓاء.
 .2حظًٍى يُظٕيت يضبري انٕٓاء ٔاالعًبل انغرارٌت انى يطخشفى انظذر انخؼهًًٍ (ٔعذة
انكهٍت انظُبػٍت).
 .3حظًٍى يُظٕيبث انٕٓاء انى ٔعذة انؼمى فً يطخشفى انظذر انخؼهًًٍ .
 .4حظًٍى يُظٕيبث انٕٓاء انى غرفت ػًهٍبث انغرٔق فً يطخشفى انظذر انخؼهًً .
 .5حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ ٔيضبري انٕٓاء نضبيغ انغُبَت .
 .6حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ فً يرلذ كًٍم بٍ زٌبد (ع).
 .7حظًٍى يُظٕيبث يضبري انٕٓاء فً غرفت ػًهٍبث يطخشفى انُبطرٌت االْهً .
َ .8ظب ( )50صٓبز حبرٌذ يضًغ ضؼت (  5طٍ) يغ يُظٕيبث يضبري انٕٓاء فً يذارش
يغبفطت انُضف .
َ .9ظب ٔطٍبَت اصٓسة حبرٌذ فً يرلذ يطهى بٍ ػمٍم ْٔبًَ بٍ ػرٔة (ػهًٍٓب انطالو).
َ .10ظب ٔطٍبَت اصٓسة حبرٌذ ضؼت ( 25طٍ) فً انًغطت انغبزٌت فً يغبفظت انُضف .
َ .11ظب ٔطٍبَت اصٓسة حبرٌذ يؼًم ضًُج انطًبٔة فً يغبفظت انًزُى .
 .12حظًٍى يُظٕيت يضبري انٕٓاء نًرلذ يطهى بٍ ػمٍم (ع).
.13حمذٌى اضخشبراث نضبيؼت بببم عٕل حبرٌذ انمبػت انرٌبضٍت فً انضبيؼت .
 .14حمذٌى اضخشبرة نهشركت انؼبيت نألطبراث  /بببم .
.15حمذٌى اضخشبرة نهشركت انؼبيت نهظُبػبث انضهذٌت .
 . 16إلبيت دٔرة حظًٍى يُظٕيت حكٍٍف انٕٓاء ٔاألعًبل انغرارٌت نألبٍُت .
 .17يُٓذش يمٍى نألشراف ػهى حبرٌذ ْٕاء انغضرة انؼهٌٕت انًطٓرة .
 .18حظًٍى يُظٕيت يضبري انٕٓاء نًطخشفى أْهً فً كربالء .
 .19حظًٍى يُظٕيبث حبرٌذ انٕٓاء فً يهؼب انُضف انضذٌذ .
 .20حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ فً صبيغ انطٓهت .
 .21حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ نًرلذ انمبضى بٍ االيبو انكبظى ع.
 .22حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ نمبػبث فً طغٍ انشٍٓذ زٌذ بٍ ػهً ع.
 .23حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ فً يطبر انُضف انذٔنً .
 .24حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ انى يخخبراث انخشرٌظ فً كهٍت انطب صبيؼت انكٕفت .
 .25حمذٌى اضخشبراث فٍُت ٔإلبيت دٔراث انى يُٓذضً انخكٍٍف ٔانظٍبَت فً دٔائر يغبفظت انُضف .

 .26رئٍص لطى انًكبئٍ ٔانًؼذاث يٍ انؼبو ٔ 1998نغبٌت . 2009
ٔ .27رئٍص لطى انخظًٍى ٔانخسٌٍٍ انًؼًبري نهؼبو . 2011-2009
.28يذٌر يركس انغبضبت فً انًؼٓذ انخمًُ انُضف .2012-2011
 .29يذٌر االداء انضبيؼً فً انًؼٓذ انخمًُ انُضف .2014-2012
 .30رئٍص لطى انًكبئٍ ٔانًؼذاث فً انًؼٓذ انخمًُ انُضف يٍ انؼبو .2014
 .31حظًٍى يُظٕيبث انخبرٌذ فً يطبر بغذاد انذٔنً لبػبث طٍبَت انطبئراث.
 .31ػضٕ انهضُت انخذلٍمٍت نًخططبث حظًٍى طغٍ ابٕ طبنب ضٍذ انبطغبء فً صبيغ انكٕفت انًؼظى.
 -32ػضٕ نضُت حغذٌذ يُبْش حكٍٍف انٕٓاء ٔانخزهٍش ٔفك احفبلٍت فٍُب ٔبرٔحٕكٕل يَٕخرٌبل ًْٔ
نضُت يشخركت بٍٍ ٔزارة انبٍئت ٔٔزارة انخؼهٍى انؼبنً.
التذريساث :
 حذرٌص يبدة انخكٍٍف نهظف انرابغ فً كهٍت انُٓذضت صبيؼت انكٕفت نًذة خًطت ضُٕاث.
 حذرٌص يبدة دٌُبيٍك انغبزاث نهظف انزبنذ فً انكهٍت انخمٍُت  /انُضف نًذة رالد ضُٕاث.
 حذرٌص يبدة انخكٍٍف نهظف انزبًَ نطهبت انًؼٓذ انخمًُ  /انُضف – لطى انًكبئٍ ٔانًؼذاث
نًذة  15ضُت .
 حذرٌص يبدة رضى يُظٕيبث انخكٍٍف نطهبت انًؼٓذ انخمًُ  /انُضف – لطى انًكبئٍ
ٔانًؼذاث نًذة  24ضُت.
 حذرٌص يبدة رضى يُظٕيبث انخبرٌذ نطهبت انًرعهت انزبنزت فً لطى ُْذضت انخبرٌذ ٔانخكٍٍف
فً انضبيؼت االضاليٍت .

