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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 تبريد وتكييف العراق  جامعة الموصل  1981 الماجســــتيـر

 هندسة الميكانيكية العراق جامعة الموصل  1977 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

المشاركة في بعض التصاميم أعمال 

 التدفئة والتبريد لعدة مشاريع / 
 خالل فترة الوظيفة المكتب االستشاري الهندسي جامعة الموصل

 االنحد الى  و – 1988من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـةرابـعـاً:
 

1 
Al-Ali B.M.A. Duraid A.F. & Mustafa B.M. " Heat Transfer from horizontal finned 

Miami international conference on   thtube situated in a vertical channel " 8

alternative energy  

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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2 
  ِ Al-Ali B.M.A. , Mustafa B.M.& Fathy D.A."Heat transfer from tubes situated in a 

vertical channel of variable height" the international conference on Refrigeration 

and air conditioning , Amman –Jordan , Oct . 1988 

3 
G.Y. Kahwaji , D.F. Mohammad and B.M. Mustafa , "A digital air conditioning 

system controller for medium size commercial buildings " the international 

conference on Refrigeration and air conditioning Amman – Jordan , Oct. 1988 

4 
B.M.Mustafa and B.M.A.Al-Ali"A shallow fluidized bed heat exchanger for 

domestic heating " Alternative energy sources VIII, vol. 2, University of Miami , 

Dec . 1988. 

5 
D.A.Fathy, C.M. Vara Prasad and B.M. Mustafa "Studies on the effect of ethanol 

gasoline mixture on high speed multi cylinder engine" Manila international 

symposium on the development and management of energy resources , Jan.1989.      

                           

6 
D.A.Fathy B.M. Mustafa& V. Prasad " performance study of a slow speed diesel – 

engine on water diesel emulations" engineering and technology the proceeding of 

the second Iraqi conference on engineering , vol.3, Nov. 1988.                                        

 الكتب والمؤلفات:

1 
Refrigeration –pocket book by F.H. Merideth ,translated by B.M. Mustafa 

&D.A.Fathy, 1987                                                                                                                 

2 
Mechanics of Machines by J.Hannah and R.C.S. stephens, translated by B.M.A. Al-

Ali ,S.M. jameel and B.M.Mustafa, 1987                                                                           

                                       

3 
Principles of heat transfer by Frank Kreith translated by B.M.A.AL-Ali , 

A.N.Alsabha and B.M Mustafa ,1991                                                                                

                          

4 
Mechanical Drawing by N.D.Bhatt translated by R.K. Al- Bazzaz and B.M.Mustafa 

, 1991 

5 
Applied Heat for engineers by sneeden and Kerr translated by B.M.A.AL-Ali 

,B.M.Mustafa and D.A.Fathy , 1992 

6 
Machine Design by N.C. pandya  translated by R.K.Al- Bazzaz , B.M Mustafa and 

M.B. Mustafa and M.B. Ahmed , in press. 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 المشاركة بعدة دورات في قسم الهندسة الميكانيكية

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
Miami international conferencc/USA  th8 1987 
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2 
The interational conference on Ref.& AC Amman -Jordan Oct - 1988 

3 
Al ternative energy sources ,Miami  1988 

4 
The proceeding of the second Iraqi conference on 

engineering – Iraqi mosul. 

1988  

5 
Manilla international of symposium on the development & 

management of energy secures. 

1989 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 1988 دورة طرق التدريس 

2 
 1992 دورة اولية بالحاسبة االلكترونية 

3 
 1995 دورة بالحاسبة للمتقدمين

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   اليوجد

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   اليوجد

 
 


