
 السيرة الذاتية الساتذة قسم الهندسة الميكانيكية

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

هادي عبيد بشراالسم :   

 العنوان الوظيفي. تدريسي ورئيس قسم الهندسه الميكانيكيه

استاذ مساعد اللقب العلمي:  

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

قدرةالتخصص الدقيق: ميكانيك   

ميكانيك الموائع ،انتقال الحراره، جريان ثنائي الطورمجاالت البحث:   

86084300870رقم الهاتف:   

 albasher@yahoo.comاالميل االلكتروني:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 االسم : حسين رزاق 

 العنوان الوظيفي. تدريسي ومعاون العميد للشؤون العلمية

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

 التخصص الدقيق: ميكانيك تطبيقي

تشخيص خطأ اآلالت وتحليل السالسل الزمنية.مجاالت البحث: تحليل االهتزازات,   

866390343343رقم الهاتف:   

 hrazzaq@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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زينة خليفة كاظماالسم :   

  استاذاللقب العلمي: 

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

قدرةالتخصص الدقيق: ميكانيك   

انتقال الحرارة في الموائع والمبادالت الحرارية مجاالت البحث:   

 Drzena@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 االسم : حسن كريم عبد هللا

 اللقب العلمي: استاذ دكتور

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

 التخصص الدقيق: ميكانيك قدرة

 مجاالت البحث: انتقال الحرارة وتكييف الهواء 

86600388800هاتف: رقم ال  

 hasan@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



 

 االسم : عمار داود غالي الربيعي

مدرسدكتور اللقب العلمي:   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

للقوالب والعدد عمليات التصنيع والتصميمهندسة التخصص الدقيق:   

التشوه المرن واللدن لالجسام الصلبة.وتصنيع هندسة القوالب والعدد,  ميممجاالت البحث: تص  

86689004309 رقم الهاتف:  

 sit.edu.iqammardawood@uowa   االميل االلكتروني:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االسم : عزام صباح البندقي

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة انتاج

  EDM,ECMالتخصص الدقيق: عمليات التصنيع متقدمة, 

عمليات التصنيع, عمليات اللحام المتقدمة.مجاالت البحث: محاكاة   

86679006343,  86086088700رقم الهاتف:   

 azzam@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

علي عبد الرضا فرحان الحمدانياالسم :   

استاذ مساعداللقب العلمي:   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

هندسة قدرةالتخصص الدقيق:   

طاقة شمسية , تحلية المياه بالطاقة الشمسية مجاالت البحث:  

86609709344رقم الهاتف:   

 aalhamadani@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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محمد عبد الخبير الياسرياالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

هندسة قدرةالتخصص الدقيق:   

التكييف والتبريد, أنظمة تخزين الطاقة )بطاريات التدفق وخاليا الوقود(, نقل الحرارة مجاالت البحث: 

 )المبادالت الحرارية (

86070337340رقم الهاتف:   

 maapbd@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

احمد عبد الرضا الوائلياالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

التدفق في القنوات المايكروية للمواد ثنائية االطوارمجاالت البحث:   

86638000700رقم الهاتف:   

 aalwaaly@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

بتول مردان فيصلاالسم :   

استاذ مساعداللقب العلمي:   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

لمواد الهندسية والحيوية ، اللزوجة، تقنية تحليل اإلجهاد ، الخواص الميكانيكية لمجاالت البحث: 

 .النانو

86077800080رقم الهاتف:   

 bmardan@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

حاتم محمد علي سماكةاالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقي التخصص الدقيق:  

عمليات اللحاممجاالت البحث:   

8600760000رقم الهاتف:   

 hsamaka@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

فاروق عمر حمدوناالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

العام: هندسة ميكانيكالتخصص   

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

ميكانيك االجسام الدوارة, منظومات هايدروليك.مجاالت البحث:   

860874400700رقم الهاتف:   

 fomar@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

حسن سادة محسناالسم :   

مساعد اللقب العلمي: مدرس  

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

هندسة السيارات والديناميكا الهوائيةمجاالت البحث:   

86000400408رقم الهاتف:   

 hassan.wassit@yahoo.comاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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حسين كمر محموداالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

.تصنيع وتحليل اإلجهادات للمواد المركبة· مجاالت البحث:   

86600786777رقم الهاتف:   

 hqumar@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

كامل عبد الحسين خلفاالسم :   

استاذ مساعداللقب العلمي:   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقيالتخصص الدقيق:   

.والقدرة الميكانيكيةهندسة ميكانيك السيارات مجاالت البحث:   

86080607006رقم الهاتف:   

 kamil@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

البدريعالء رحمة االسم :   

استاذ مساعداللقب العلمي:   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك قدرةالتخصص الدقيق:   

 .تبريد وتكييف الهواء, أنظمة الحرارة والديناميكية الحراريةمجاالت البحث: 

86004800360رقم الهاتف:   

 adria@uowasit.edu.iqalbاالميل االلكتروني:   
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

محمد غالب العزاوياالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

ميكانيك قدرةالتخصص الدقيق:   

الحيوية, ديناميكا الموائع, نقل الطاقة والحرارة هندسة الميكانيكيةمجاالت البحث:  . 

86000990007,  86673664066رقم الهاتف:   

 mgalazawy@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االسم : مهند صالح جعفر

 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

 التخصص الدقيق: ميكانيك تطبيقي

 .مجاالت البحث: عمليات التصنيع واالتمته

86637790980الهاتف: رقم   

 mohanedsalah@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 االسم : رضوان محمد عداي

دكتور العلمي: مدرساللقب   

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

/ حراريات التخصص الدقيق: ميكانيك قدرة  

والحراريات, طاقة متجددة, ديناميك الموائع العددية مجاالت البحث: هندسة الموائع  

86673677077رقم الهاتف:   

 ai@uowasit.edu.iqraddاالميل االلكتروني:   
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

انور جمعةاالسم :   

دكتور اللقب العلمي: مدرس  

 التخصص العام: هندسة ميكانيك

تطبيقيالتخصص الدقيق: ميكانيك   

ومقاومة المواد, مواد مركبةتحليل االجهادات مجاالت البحث:   

86673677077رقم الهاتف:   

 Aalobaidi@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

رغدان محسن ناموساالسم :   

 اللقب العلمي: مدرس دكتور

موادالتخصص العام: هندسة   

مواد طبيةالتخصص الدقيق:   

تاكل السطوح الكيميائي والميكانيكي، السلوك الميكانيكي للمواد المعدنيةمجاالت البحث:   

86078079888رقم الهاتف:   

 raghdan@uowasit.edu.iqاالميل االلكتروني:   
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