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  الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
  

    الرقم الوظيفي  مهند كامل راضي   االسم

  مساعد مدرس  المرتبة العلمية

  قسم الهندسة الميكانيكية  –كلية الهندسة   –جامعة الموصل   جهة العمل

    موائع –هندسة ميكانيكية   التخصص 

  009647729436241  الجوال   009647729436241  العمل هاتف

 Radhi83@uomosul.edu.iq  البريد االلكتروني 

    الموقع االلكتروني  
  

  الـعـلـمـيـة المؤهالت ثـانـيـاً: 
  

  التخصص   البلد   اســم الجامعـــة   ســنة التخـرج   الدرجـة 

  موائع    الواليات المتحدة Portland State 2019 الدكـتــــوراه

  العراق  جامعة الموصل   2008 الماجســــتيـر 
  –هندسة ميكانيكية  
  قوى حرارية  

لبكالوريـوسا   العراق  جامعة الموصل   2005 
  –هندسة ميكانيكية  

  ميكانيك عام 

         

 
  الخبرات العمليةثـالـثـاً: 

  

  الفترة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة

  2008-2006  هندسةجامعة الموصل/كلية ال  . مهندس م

  ولحد االن  -2008  هندسةجامعة الموصل/كلية ال  تدريسي 

      

      

      

      

  سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
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  البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
  

1  Radhi, Mohanad K, and Amir S Dawood. "Numerical Study of Heat Transfer by Natural     
Engineering Journal  Rafdain-AL Equilibrium Model."-Convection of Porous Layer Using Non

75.-20.1 (2012): 61 (AREJ)  
2  Dawood, Amir S., Younis M Najim, and Mohanad K Radhi. "Numerical Investigation of         

Natural Convection Heat Transfer in Porous Medium Saturated With Carbon Dioxide in 
97.-20.2 (2012): 86 Engineering Journal (AREJ) Rafdain-AL Supercritical State."  

3    

4    

5   

 المواد التدريسية : الدراسات األولية

  )2009- 2008(ت عددية تحليال- 1  
  )2009- 2008مختبر حراريات(- 2
  ) 2013- 2008برمجة الحاسوب للمرحلة الثانية (- 3
  )2020- 2019(األولىللمرحلة برمجة الحاسوب - 4
  ) 2020- 2019(1رياضيات - 5
  التدريب واألعمال التطوعية خـامـسـاً: 

  

1  Intensive English Language Program (IELP), Portland State University, (2013-2014). 

2    

3    

 

  شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر 

1  
International Conference for Mesoscopic Methods in Engineering and 

Science, USA 

  

  
2018  

2  American Physical Society, DFD, USA 2016  

 
  

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

يسم البرنامج التدريبأ   التاريخ 

  2008  جامعة الموصل  - الجامعي طرائق التدريس 1
رونيةمركز الحاسبة االلكت- مهارات الحاسوب 2  1120  
جامعة الموصل  –طرائق التدريس الجامعي  3  1220  
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قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

لباحثاسم ا م  تاريخ التسجيل عنوان الرسالة  

    اليوجد    1

 
 

قام بمناقشتها  التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة  اسم الباحث م

    اليوجد    1

 
  


