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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 414500565 الرقم الوظيفي معن سعد الدين محمد صالح يحيى الدباغ االسم

 مدرس المرتبة العلمية
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 تكييف وتثليج –قوى حرارية  –هندسة ميكانيكية  التخصص
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 البريد االلكتروني
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 الموقع االلكتروني 
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icy/arid.my 0003-5398 
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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة التخـرجســنة  الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 العراق جامعة الموصل 2000 الماجســــتيـر
قوى  –هندسة ميكانيكية 

 تكييف وتثليج –حرارية 

 العراق جامعة الموصل 1992/1993 البكالوريـوس
 –هندسة ميكانيكية 

 ميكانيك عام

 العراق نلوجي /اربيلالمعهد الفني / التك 1981/1982 الدبلوم 
التبريد  –قسم الميكانيك 

 والتكييف

 

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 1989 – 1986من  احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن / قسم التكيف  .رئيس مالحظين1

 1996 – 1994من  لوزارة الصناعة والمعادن احدى الشركات التابعة . رئيس قسم محطات المياه 2

 1997 – 1996من  احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .رئيس قسم المشاريع الريادية و التكيف 3

 2003 – 2000من  احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن دائرة البحوث. رئيس قسم المسالك التكنلوجية/4

 2006 – 2003من  /كلية الهندسة/الهندسة الميكانيكيةجامعة الموصل م الهندسة  الميكانيكية . مقرر قس5

 ولحد االن-  2003من كلية الهندسة –جامعة الموصل عضو الهيئة التدريسية. 6

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

مجلة المهندس األردني    Grains Storage with Fluidized bedخزن الحبوب باستخدام الطبقات المميعة 1
 2002اذار  -  36السنة  –72  العدد  –

المؤتمر العلمي القطري الثاني لتلوث البيئة  معالجة المخلفات البالستيكية الملوثة للبيئة واستثمارها في توليد الطاقة 2
 2003آذار  20-19/  حسين البيئةوأساليب حمايتها منظمة الطاقة الذرية العراقية بالتعاون مع مجلس حماية وت

)الجهاز المركزي للتقيس  (19/2/2003في  3173تصميم وفحص برج تبريد جاف       )براءة اختراع رقم   3
 ( 19/2/2003في  2581العدد  –قسم الملكية الصناعية  - دائرة الخدمات الفنية و اإلدارية -والسيطرة النوعية

 Activation of Carbon by Fluidized    بقات المميعة تنشيط الكاربون باستخدام الط 4

beds    2003اذار  – 1العدد  – 10المجلد  –مجلة تكريت للعلوم الهندسية 

دراسة أولية القتصاديات السخانات المنزلية الخازنة الطباقية التي تعمل بالطاقة الشمسية في العراق. مجلة هندسة  5
 .2005السنة  2العدد  13المجلد /  الرافدين

Preliminary Investigation of the Economics of the Stratified Integrated Collector 

Domestic Hot Water System in Iraq. 

/  مجلة هندسة الرافدين دراسة عملية لحساب انتقال الحرارة بين طبقة مميعة ضحلة و أسطح أنابيب مغمورة فيها . 6
 .2006سنة ال 4العدد  14المجلد 

Experimental study of heat Transfer between the shallow Fluidized bed and Tube 

Bundle Immersed in it. 

7 Experimental Investigation of Ice formation On Horizontal Finned Tubes.   
MEMEC مجلة المؤتمر  2007.  

مجلة هندسة الرافدين  رية مختلفة على بلى المعادن المغمورة فيهاتأثير مادة الطبقة المميعة عند درجات حرا 8
 .2008لسنة  2العدد  16المجلد 

دراسة عملية ونظرية إلنتقال الحرارة والكتلة خالل برج تبريد مفتوح متعاكس الجريان منشور مجلة الهندسة  9
 .2011والتنمية النحلد الخامس عشر /العدداألول نيسان 

10 Effect of Inclination Angle of the side Walls on the Natural Convection Heat 

Transfer Inside an Encloser 

يةمجلة األنبار للعلوم الهندس  , ,جامعة األنبار 2العدد ,  7المجلد   , 2017 
11. Effect of staggered non – conductive partition on heat transfer in a variable shape 

cavity  
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 

Vol.9,Issue 4, Aug 2019 
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12. DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF A HEAT EXCHANGER USED 

IN A VAPOUR COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEM 

International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and 

Development (IJMPERD) 

Vol. 10, Issue 5, Oct 2020, 119-132 

 المواد التدريسية : الدراسات األولية

 المرحلة األولى والثانية    كلية الهندسة /  قسم الهندسة الميكانيكية  -ديناميك الحرارة                  .1 

 المرحلة الرابعة            المعهد الفني الموصل / قسم التبريد والتكييف -مادة البخار                    .2

 المرحلة الثالثة          كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية / فرع الطاقة -مصادر الطاقة          .3

 المرحلة األولى والثانية    كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية -مادة الحاسوب بلغة فورتران وبيسك  .4

 كلية الزراعة والغابات / قسم المكننة الزراعية     المرحلة الثالثة        -ديناميك الحرارة                  .5

 المرحلة الثالثة      كلية الهندسة / قسم الميكاترونكس -  ديناميك وانتقال الحرارة        .6

 المرحلة الثالثة      كلية علوم البيئة وتقناتها / قسم تقنات البيئة -ديناميك وانتقال الحرارة                  .7

 المرحلة األولى      كلية الهندسة / قسم البيئة -تقال الحرارة                 ديناميك وان .8

 المرحلة الثالثة      كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية -انتقال الحرارة                            .9

 فمختبر انتقال الحرارة ومختبر التكيي -مادة المختبرات                           .10

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 العزل الحراري للورش و األبنية  1

 الضوضاء مصادرها ,قياسها طرق السيطرة عليها في منظومات التكييف   2

 تصاميم أنظمة التكييف  3

 البحوث في المنشات غير النمطية  4

 تغير العناوين و التطوير اإلداري  5

 تصميم محطات المياه 6

 السيطرة النوعية 7

  window / spss / xl/ acces/visual Basicبرامجيات  8

 أمنية الحاسبات و صيانتها  9

 أستشاريين لمعمل ادوية نينوى باألشتراك مع زمالء) تدفئة وتبريد ( تصميم تكييف مركزي  10

11 
 لوزارة النفط التابعة مجمعات السكنيةالحدى ال -المصرفة  تصميم محطة معالجة المياه

12 
 تصميم محطة ضاغطات وتجفيف الهواء ألحد المصانع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

13 
  –محطات الضخ  –التكييف والتثليج دورة ( في مواضيع  20اقامة دورات للتعليم المستمر في القسم وبحدود ) 

 برامجيات الحاسبة – معالجة المخلفات  –ضاغطات الهواء  
 

 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ًسا: ساد
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 التاريخ اسم المؤتمر 

 2002 جامعة تكريت –المؤتمر العلمي القطري الثاني للهندسة الكيماوية و هندسة النفط  1

 2003 منظمة الطاقة الذرية -المؤتمر العلمي الثاني في تلوث البيئة وأساليب حمايتها   2

3 MIDDLE EAST MECHANICAL Engineering ,Technical Conference and 

Exhibition,  (MEMEC) 2007 . دولة األمارات العربية امتحدة 

2007 

 2012               جامعة الموصل                       المؤتمر العلمي الثاني لقسم الهندسة الميكانيكية  4

الواقع  –الوطن العربي التعاون والتنسيق بين المؤسسات الهندسية األستشارية في  5

 والطموح.       جمهورية مصر العربية

2013 

 2013 )البحث الهندسي ركيزة اساسية للبناء والنهوض (المؤتمر العلمي الثاني لكلية الهندسة  6

الندوة اسم   التاريخ 

 ندوة ترشيد استهالك الطاقة وانعكاسه على المجتمع العراقي .1
 جامعة الموصل -لية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية ك

16/05/2011 

 الفحوصات الهندسية للمواد .2
 جامعة الموصل -قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة 

15/02/2018 

 صحة التربة وكيفية المحافظة عليها  .3
 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات / قسم علوم التربة والموارد المائية

2018/02/18 

 ارة مصادر الطاقة والسيطرة على التلوث في بالد الرافدين الحديثةاد .4
 جامعة الموصل -قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة 

2018/03/15 

  تطبيق نظام الجودة في المؤسسات . .5
 جامعة الموصل -قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة 

10/05/2018 

 
 

 ضاء هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية قدرات أع

يسم البرنامج التدريبأ   التاريخ 

  window / spss / xl الحاسوب  برامجيات 1
2005 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  2  2005 

 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
  اليوجد 

 
 

قام بمناقشتها التي الرسائل  

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م
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1 
  اليوجد 
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