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 بيانات عامة : -1
 

 -االسم:

 

 للقب  ا                   األول                              األب                             الجد             

 الخطيب هادي طارق رائد

 

 

  NAME:- 

 

First                       Father                    Grand F.             Last            

AL-KHATEEB HADI TAREQ RAID 
 

 

 م243المدني :رقم السجل  -

 ذكرالجنس :  -

 1968:سنةالميالد  -

 العراق/المثنى/السماوةمكان الميالد: -

 اللغات األجنبية  -

 

 تحدث كتابة قراءة اللغات

    العربية

    االنكليزية

 

 كلية الهندسة  -

 الهندسة الكيمياوية -

 وعشرون سنة خمسةمدة العمل في الوظيفة الحالية : -
 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 امعة المثنى / كلية الهندسةج

 السيرة الذاتية ) العلمية والعملية (

                  
 

 ائد طارق هادي الخطيبر دأ.

 كلية الهندسة
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 :المرحلة الجامعية–2
 

 العراق:   اسم الدولة

 التكنولوجيةجامعة :اسم ال

 كلية الهندسةالكلية :  اسم

 هندسة كيمياوية بكالوريوسالدراسة :مجال 

  ةسنة وعشرون اربعمدة الدراسة :

 1989: جسنة التخر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 درجة الماجستير : –3

 

 Cالعراق :اسم الدولة

 التكنولوجيةجامعة :اسم ال

 

  الكلية :الهندسة الكيمياوية اسم

 11/1/1995سنة الحصول على الدرجة :

 سنتان  مدة الدراسة :

 

 هندسة كيمياوية              العام: التخصص

 وحدات صناعية الدقيق : التخصص

 الى حامض البنزويك باستخدام العامل المساعدلرسالة: اكسدت التلوين عنوان ا

 

Catalytic Oxidation of Toluene to Benzoic Acid:TITLE OF THESIS 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجة الدكتوراه : –4
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميالجهة التي حصلت منها على الدرجة : -

 

                   العراق                                                                    :اسم الدولة

                                        الجامعة التكنولوجيةجامعة :اسم ال

 

                                                             كلية الهندسةالكلية :  اسم

  2004 سنة الحصول على الدرجة

                                              ثالث سنواتمدة الدراسة :

 

 

 MAJOR SPECIALIZATION :CHEMICAL  ENGINEERING    اويةيهندسة كيم العام: التخصص

                                MINOR SPECIALIZATION: FLUIDالموائع جريانالدقيق : التخصص

                                                         

 )لبص –سائل  –الخواص الهيدرو ديناميكية للخلط في االنظمة ثالثية التطور )غاز عنوان الرسالة : 

 

TITLE OF THESIS: Hydrodynamic Characteristics of Mixing in a three 

phase system (Gas – Liquid – Solid) 
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 منياً :زالتي حصلت عليها مرتبة  ةلتدريبيالدورات ا-5

 
    الجهة المنظمة مسمى الدورة التدريبية مسلسل

     مركز الملكة رانيا لعلوم تكنولوجيا البيئة ةادارة المواد الطبيعية والكيميائي 1

    الماليزية UTMجامعة  الميكانيكية وااللكترونية الهندسة 2

ضمان الجودة في كليات الهندسة  3

 العراقية 

ة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/بالتعاون مع منظم

 اليونسكو في دولة االردن
   

 

 

 المؤلفات والبحوث : -6

 
 مسمى المؤلفات والبحوث مسلسل

 

سنة 

 اإلنجاز

 جهة النشر

 نوعية مياه الشرب في محافظة المثنى تقييم 1
2007 

المجلة العراقية للهندسة 

 الكيمياوية وهندسة النفط

 تأثير تباين نسبة مركبات االسمنت على نوعيته 2
2007 

المؤتمر العلمي العاشر 

للتعليم التقني / البحوث 

 الهندسية

مقارنة بيين مواصيفات اسيمنت المثنيى العراقيي وانيواف مختلفية  3

 االسمنت البورتالندي المستوردمن 
 مجلة التقني 2008

4 Visual detection welding defects in dust 

perception and correction 2009 
The Iraqi Journal for 

Mechanical and 

Material Engineering 

5 Study of the efficiency of reverse osmosis 

system for water desalination 2013 
Al-Muthanna 

Journal for 

engineering Scinces 

6 Chemical analysis of ordinary Portland 

Cement of Iraq 2013 

International 

Journal of Chemical 

and petrochemical 

Technology 

7 Influence of gas oil on compressive Strength 

of concrete 2014 

International 

Academy of Science 

Engineering and 

Technology 

8 Effect of Chemical additives on the pressure 

Drop in the pipes 2014 

International 

Journal of Chemical 

and petrochemical 

Technology 

9 Analysis of a typical water distribution 

Network in Samawa City 2014 

Intrenational 

Journal of Genea 

Engineering and 

Technology  IJGET 

10 STUDY THE POSITION OF TEST POINTS 

IN CEMEN PRODUTION  
2014 

International 

Journal of Genea 

Engineering and 

Technology 

IMPACT:IJRET   

11 INFLUENCE OF CHLORIDE 

CONCENTRATION ON WATER QUALITY  2014 
Journal of Genea 

Engineering and 

Technology  IJGET 
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12 Effect of Nickel on Corrosion Resistance of 

AL-Zn-Me-Cu-pm Alloy Produced by 

Mechanical Alloying 

2014 

International 

Journal of Science 

and Research (IJSR)  

13 
Comparison of physical and chemical 

properties of 

soils in China and Iraq 

2016 
African Journal of 

Engineering 

Research 

14 
Kinetics and Isotherm studies of disperse red 

dye using activated carbon 
2016 

 Published BYAENSI 

Publication 
 Open Access 

Journal 

 

15 
Wastewater -(Direct Red Dye )Treatment - 

Using Solar Fenton Process 
2018 

Journal of 

pharmaceutical 

sciences Research 

16 
Recovery of Lead From simulated wastewater 

by using stainless rotating cylinder electrode 

electrochemical reactor 

2017 
Desalination and 

water treatment 

17 
Structural Rehabilitation of damaged 

building  due to Cracking 
2018 

International 

Journal of civil 

Engineering and 

Technology (IJCIET) 

18 
 Treatment of textile wastewater using a novel     

electrocoagulation reactor design 
2018 

Global Nestn 

Jourrnal 

19 
Enhancement of ionic mass transfer coefficient 

using a unique electro coagulation reactor 

with rotating impeller anode 

2019 
Separation Science 

And Technology 

 

 

 

 

 

 

            07801523671الزهراءالعراق / المثنى / السماوة / حي المباشر:  العنوان

 

                                                                                     

 

 

 

 


