
 المعلومات الشخصية

  إبراهيم علي حميد االسم الثالثي

 
 Ibrahim.hameed@stu.edu.iq البريد االلكتروني

 ماجستير الشهادة

 مساعد مدرس اللقب العلمي

 هندسة ميكانيك االختصاص العام

 طاقة االختصاص الدقيق

 البحثية االهتمامات
Energy Harvesters; Finite Element Analysis; Energy 

Storage & CAD/CAM. 

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

 - - - - الدكتوراه

 الماجستير
تشرين  11

 2016األول 

Energy Capture Potential of 

a Wind Powered Vibrating 

Membrane 

University of 

Hertfordshire بريطانيا 

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

أهمية الحماية الكاثودية 

 وبعض تطبيقاتها
 2019 اسبوع المعهد التقني عمارة

تحليل البيانات 

االحصائية باستخدام 

(SPSS) 

 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة

التجميد العميق 

 وتطبيقاته
 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة

دورة اساسية في برنامج 

Auto Cad 
 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة

 2018 اسبوع المعهد التقني عمارةالحديثة في الطرق 
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صهر المعادن الحديدية 

 وغير الحديدية

دورة معايير وضع 

 ( 4األسئلة اإلمتحانية )
 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة

 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة دورة )البيت الذكي(

 2018 اسبوع المعهد التقني عمارة 3دورة الموارد البشرية 

التدريس بتقنية التحكم عن 

 بعد )الصف االفتراضي(
 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

تقنيات المجمعات 

 الشمسية
 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

دورة طرائق التدريس 

 TCIالرابعة 
 2017 اسبوعين رئاسة الجامعة التقنية الجنوبية

السالمة الصناعية في 

 المنشآت
 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

ادارة الجودة البيئية 

 والتلوث البيئي
 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

دورة سالمة اللغة 

 (3) العربية
 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

ANSYS 

MECHANICAL 

APDL COURSE 

 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

دورة في موضوع 

تصميم بناية باستخدام 

 برنامج

 AutoCad 3D 

 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

الرسم الهندسي 

باستخدام برنامج 

Edraw Max 7 

 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

Numerical 

analysis of heat 

transfer problem 

using FELT 

 2017 اسبوع المعهد التقني عمارة

 2011 اسبوع الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة دورة كفاءة الحاسوب



 

 

 

 

 

 

دورة كفاءة االنترنت 

 والحاسوب العالمية

IC3 

الجامعة المستنصرية/ كلية 

 الهندسة

 2010 اسبوع

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 وزمانهمكانه  اسم النشاط
 4/4/2018ميسان منذ جمعية الهالل األحمر العراقي فرع  متطوع لدى جمعية الهالل األحمر العراقي 

 2019 -المعهد التقني ناصرية  المؤتمر السنوي الثالث لتقويم االداء

ندوة علمية بعنوان )الطاقة المتجددة... الحاضر 

 والمستقبل(
 2019 -الهندسة كلية  –جامعة ميسان 

 2019 - المعهد التقني عمارة الية تصنيف جودة المختبرات

ورشة عمل )البحث العلمي ومعايير النشر في مجالت 

 تأثير(علمية ذات معامل 
 2018 - المعهد التقني عمارة

ندوة علمية )االنظمة والمعايير المتبعة في تقييم 

  الجامعات العالمية(
 2018 - المعهد التقني عمارة

ندوة علمية بعنوان دور اللغة العربية في خدمة 

 المجتمع
 2018 - المعهد التقني عمارة

 2018 - المعهد التقني عمارة الخاطئ الستخدام المضاد الحيوي( ندوة )األسلوب

 2018 -المعهد التقني عمارة  المؤتمر السنوي للبحوث الطالبية
ندوة علمية حول )استحصال الطاقة من غشاء رقيق 

 يتحرك بفعل طاقة الرياح(
 2017 - المعهد التقني عمارة

ندوة علمية حول )استخدام الطرق الحديثة في التعليم 

 االلكتروني(
 2017 - المعهد التقني عمارة

ندوة بعنوان)التسهيالت التي يقدمها برنامج 

PSYCPRO )لمهندسي التبريد و التكييف 
 2017 - المعهد التقني عمارة

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

وتقويم األداء بالمعهد  مسؤول شعبة ضمان الجودة

 التقني عمارة

 لحد االن 14/1/2019

 قسم ميكانيك القدرة تدريسي في 

 المعهد التقني عمارة

 لحد االن 29/12/2016



 

 

 

 

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

 السيد عميد المعهد التقني عمارة  3/1/2018 كتاب شكر وتقدير
اعتراضات الطلبة إتمام عمل لجنة 

 2017-2016للعام الدراسي 

 السيد عميد المعهد التقني عمارة  7/1/2018 كتاب شكر وتقدير
إتمام عمل لجنة الجرد السنوي 

 31/12/2017للسنة المنتهية 

 السيد عميد المعهد التقني عمارة  9/5/2018 كتاب شكر وتقدير

االشراف على البحوث الطالبية  

المشاركة بالمؤتمر العلمي للعام 

 2018-2017الدراسي 

 السيد عميد المعهد التقني عمارة  15/4/2019 كتاب شكر وتقدير

مساعدة األقسام العلمية بتنظيم  

وترتيب سجالت مختبراتهم 

 العلمية

 الخبرات التدريسية

 الدراسيةالمرحلة  التي درستها ةاسم الماد

 تبريد / ثاني السيطرة منظومات

 تبريد / ثاني الحاسوب تطبيقات

 تبريد / اول الهندسي الرسم



 

 
Ibrahim Ali Hameed Name : 

Amara Technical Institute College / Institute : 

Power Mechanics Department : 

Lecturer Position : 

Master in Mechanical Engineering (Energy) Degree : 

Volunteer at the Iraqi Red Crescent Society -

Amara Branch since 4/4/2018 
Other Affiliations : 

Ibrahim.hameed@stu.edu.iq  E-mail : 

 

 

 

 

 

 

 

Education 

MSc. Form university of Hertofrdshire - UK 

BSc. From AL-Mustansiriyah university - Baghdad 

Teaching Activities 

Control Systems (from 2017 – till now) 

Computer Applications (from 2017 – till now) 

Engineering Drawing (from 2017-till 2018) 
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Membership of Scientific Communities 

The Iraqi Engineers Union (2012 –  current) 

Federation of Arab Engineers (2012 –  current) 

Iraqi Academic Syndicate (2018 – current) 

Al-Kindi Society for Engineers (2015 –  current ) 

American Society for Mechanical Engineers ASME (2017 –  current) 

The Institution of Engineering and Technology IET (2016 – 2017) 

Scholarly and professional Academic Activities and 

Service 

Lecturer in Machines and Equipment Department 

(2017 – current) 

Head of Quality Assurance and Performance Assessment Division 

(16/1/2019 – current) 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

Participation Southern Technical 

University 

3rd annual conference 
for performance 
evaluation 

Students supervisor  Amara Technical 

Institute  

Student Research 

conference  



 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

Outstanding achievement 2018 

Thanks and 
appreciation Letter / 
Amarah technical 
Institute 

Outstanding achievement 2018 

Thanks and 
appreciation Letter / 
Amarah technical 
Institute 

Outstanding achievement 2018 

Thanks and 
appreciation Letter / 
Amarah technical 
Institute 

Outstanding achievement 2019 

Thanks and 
appreciation Letter / 
Amarah technical 
Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 


