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 : الدكتور عدنان عباس العزاوي                                               االسم                   

 1943: بغداد                                محل وتاريخ الوالدة                   

 : متزوج من عراقية وله ثالثة اوالد                                           الحالة االجتماعية          

 : دكتوراه في الهندسة الميكانيكية                                        التحصيل العلمي             

 : قوى                                   االختصاص الدقيق               

 1993: استاذ مساعد في                                    العلمية                    المرتبة 

  10/9/1976:                                اول تعيين في الجامعة               

 12 -11 -634: بغداد العامرية                             العنوان الحالي                          

 1976سنة التخرج                                                         : 

 تشيكسلوفاكيا –الجامعة المانحة                                                     : كلية السيارات والمكائن 

 

 االعمال العلمية
 والعلياالقاء المحاضرات العلمية على طلبة الدراسات االولية  -

 االشراف على رسائل طلبة الماجستير والدكتوراه -

انتقال الحرارة  –محطات القوى  –الديناميك الحراري  –مكائن االحتراق الداخلي  –تدريس المواد  -

 صيانة السيارات

 اعداد دورات للتعليم المستمر -

  ISO 9000 – 2001رئيس فريق لتأهيل الشركات الصناعية لنظام الجودة  -

 ام السالمة الصناعية للشركات الصناعية اعداد نظ -

 اعداد نظام الصيانة للمعدات الميكانيكية للشركات الصناعية -

 –اعداد كتاب منهجي بعنوان ) صيانة السيارات لطلبة الصفوف المنتهية الجامعة التكنلوجية  -

 اختصاص سيارات(

 االستهالك النوعي االمثل للوقود في المحرك النفاث ذو التحويلة -

براءة اختراع ) تصنيع جهاز اليقاف المركبة يمنع تسرب الزيت من منظومة االيقاف عند حدوث  -

 خلل مفاجئ (

 قطع المعادن بواسطة تيار الماء -

 التلوث الناتج عن االحتراق من تحليل عمليات الدفع الذاتي للقذيفة -

 تقييم اداء معدات توليد البخار لمحطات توليد الطاقة -

 اقتصادية للمشاريع الصناعية اعداد دراسات جدوى -

 سلوك المرونة اللزجة للمطاط المقوى باأللياف الزجاجية المقوى باألبيوكي المعدل -



 :الدراسات

 دراسة تفصيلية عن تصنيع المسننات ) التروس( -

 دراسة مفصلة عن تصنيع المشعات -
 دراسة مفصلة عن تصنيع النوابض الورقية -
 تطبيقاتها –اللقم السيراميكية مميزاتها  -

 

 المناصب االدارية:

 1980 – 1976وكيل رئيس قسم هندسة المكائن والمعدات في الجامعة التكنولوجية للفترة من  -

 1980 – 1976عضو مجلس الجامعة التكنلوجية للفترة من  -

 1980 – 1977رئيس اللجنة العلمية لهندسة الطيران في الجامعة التكنلوجية لفترة من  -

 1991 – 1988شارية الميكانيكية للتقييس والسيطرة النوعية عضو الهيئة االست -

 عضو اللجنة العليا لدراسة تصنيع كراسي معوقي الحرب -

 – 1987جامعة بغداد للفترة من  –رئيس وحدة التدريب العلمي والتعليم المستمر في كلية الهندسة  -

1991  

 2004 – 1998عضو مجلس كلية الهندسة من  -

 ) اعادة خدمات ( 1991 – 1988جزائرية للفترة من التدريس في جامعات ال -

 1995جامعة بغداد للفترة من  –رئيس وحدة التدريب العلمي والتعليم المستمر في كلية الهندسة  -

 22/10/2012ولغاية 

 2004ولغاية  1988عضو مجلس كلية الهندسة للفترة من  -

 االن ولغاية  – 2013كلية الفارابي الجامعة منذ عام ل العميد للشؤون العلمية  معاون -

 

 الخبرات العملية:

 تشيكوسلوفاكيا لمدة سبعة اشهر –دورة تدريبية في معامل زيتور لتصنيع المكائن  -

 االلمانية في المانيا لمدة ثالثة اشهر M.A.Nدورة تدريبية في شركة  -

 للسيارات لمدة شهردورة تدريبية في مجموعة شركات فيات االيطالية  -

 دورة تشغيل المضخات الغاطسة -

متابعة ومناقشة تصاميم ودراسات المجمع االستشاري في كل من المانيا والعراق حول مشروع  -

 صناعة السيارات

 تقديم االستشارات الهندسية في منظومات الميكانيكية لسد بخمة في شمال العراق -

 ي التابع لجامعة بغدادتقديم االستشارات الهندسية للمكتب االستشار -

 تقديم المشورات الفنية للمحاكم -



 الجمعيات العلمية:

 عضو جمعية المهندسين العراقية -

 عضو الجمعية العلمية العراقية  -

 عضو الجمعية العلمية الميكانيكية االمريكية سابقا   -

 عضو في نقابة المهندسين العراقية -

لتي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث امين سر جمعية الفحص الهندسي والحماية المدنية ا -

 حد االنول – 2002العلمي من عام 

 

 التشكرات:

 الحصول على العديد من التشكرات والتقديرات خالل فترة العمل وفق القائمة المرفقة -

 الحصول على شهادة تأهيلية تقديرية في دورة التأهيل التربوي الثالث عشر التي تقيمها جامعه بغداد -

 1989الحصول على شهادة افضل اختراعات للمرتبة الرابعة لعام  -

 

 

 ملحق بالمناصب االدارية:

 2002 -1999عضو في الهيئة االستشارية لشركة البراق للتصميم واالستشارات الهندسية منذ عام  -

 2002-1999نائب رئيس الهيئة االستشارية لشركة دار السالم للصيانة الميكانيكية والكهربائية منذ  -

 1/10/2001معاون العميد لشؤون الطلبة وكالة من  -

 2004 – 2001معاون عميد لشؤون االعمار للفترة من  -

 22/10/2012ولغاية  1997مدير وحدة التعليم المستمر من  -

 اعداد دراسات في اعادة اعمار العراق الخاصة بالمكتب االستشاري الهندسي -

 


