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 بيانات عامة : - 1        
 

 

 مكان الميالد:العراق/المثنى/السماوة    -       

 

 1968:سنةالميالد  -

-  

 196803321398رقم البطاقة الوطنية :  -

-  

 االنكليزية: اللغات األجنبية  -

-  

الهندسة / قسم كلية /  / جامعة المثنىعالي والبحث العلميلاوزارة التعليم  :جهة العملاسم  -

 الهندسة الكيمياوية

-   

 ظواهر انتقال )جريان موائع(التخصص : هندسة كيمياوية /  -

-  

 وعشرون سنة سته مدة العمل في الوظيفة الحالية : -
      - 

  أستاذ : لقب العلميلا 
-  

  2014لقب العلمي :لتاريخ الحصول على ا -
-   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 امعة المثنى / كلية الهندسةج

 رائد طارق هادي الخطيب األستاذ الدكتور
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 :الجامعية شهاداتال–2

 
 

 : درجة البكلوريوس -أ

 

 العراق:   اسم الدولة

 التكنولوجية جامعة :اسم ال

 الهندسة الكيمياويةالكلية :  اسم

 هندسة كيمياوية بكالوريوس الدراسة :مجال 

  سنوات اربع مدة الدراسة :

 1989 : جسنة التخر
 

 ماجستير :درجة ال -ب

 

 العراق :اسم الدولة

 التكنولوجية جامعة :اسم ال

  الهندسة الكيمياوية الكلية : اسم

 1995 سنة الحصول على الدرجة :

 سنتان  مدة الدراسة :

 هندسة كيمياوية              العام: التخصص

 وحدات صناعية الدقيق : التخصص

 الى حامض البنزويك باستخدام العامل المساعدلرسالة: اكسدت التلوين عنوان ا

 

 دكتوراه :درجة ال -ج

 

 العراق                                                                                      :اسم الدولة

                                        الجامعة التكنولوجية جامعة :اسم ال

                                                             الهندسة الكيمياويةالكلية :  اسم

  2004 : سنة الحصول على الدرجة

                                              ثالث سنوات مدة الدراسة :

 

    جريان الموائعظواهر انتقال / الدقيق : التخصص    اويةيهندسة كيم العام: التخصص

                                                                

                                                                         

 )صلب –سائل  –ور )غاز الخواص الهيدرو ديناميكية للخلط في االنظمة ثالثية التطعنوان الرسالة : 

 

 األستاذ الدكتور عباس حميد سليمون  األساتذة المشرفين على رسالة الدكتوراه : 

 و األستاذ الدكتور ثامر جاسم المشهداني                                                       
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 المناصب التي تم تكليفي بها مرتبة زمنيا :-5

 
  ىال    من      الجهة المنظمة مسمى الدورة التدريبية مسلسل

  2008 2005 المعهد التقني/ السماوة رئيس قسم الميكانيك 1

  2011 0820 كلية الهندسة المثنى/جامعة  معاون عميد للشؤون األدارية  2

  2012 1201 جامعة المثنى/ كلية الهندسة  العلميةمعاون عميد للشؤون  3

  01/11/2019 2012 جامعة المثنى/ كلية الهندسة عميد كلية الهندسة 4

 

 

 

 

 

 منياً :زالتي حصلت عليها مرتبة خارج العراق   ةلتدريبيالدورات ا-6
 

سنة  الجهة المنظمة مسمى الدورة التدريبية مسلسل

 لالحصو

 على الدورة

  المدة

ادارة المواد الطبيعية  1

 ةوالكيميائي

مركز الملكة رانيا لعلوم 

 تكنولوجيا البيئة

  ايام 5 2009

الهندسة الميكانيكية  2

 وااللكترونية

  ايام 10 2010 الماليزية UTMجامعة 

ضمان الجودة في كليات  3

 الهندسة العراقية 

وزارة التعليم العالي والبحث 

بالتعاون مع منظمة  /العلمي

 اليونسكو في دولة االردن

  يوم 2 2013

التدريب األحترافي للتعليم  4

 المدمج

  ايام 10 2020 جامعة المثنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألعضاء هيئة التدريسالسيرة الذاتية 

 

 4 

 

 

 :المنشورة  البحوث  -7
 

 والبحوثمسمى المؤلفات  مسلسل

 

سنة 

 اإلنجاز

 جهة النشر

 تقييم نوعية مياه الشرب في محافظة المثنى 1
2007 

المجلة العراقية للهندسة 

 الكيمياوية وهندسة النفط

 تأثير تباين نسبة مركبات االسمنت على نوعيته 2
2007 

المؤتمر العلمي العاشر للتعليم 

 التقني / البحوث الهندسية

اسفففففمنت المثنى العراقي وانوال مختلفة من مقارنة بين مواصففففففات  3

 االسمنت البورتالندي المستورد
 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 

International 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 

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 
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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 Journal 

19 
Enhancement of ionic mass transfer coefficient using a 

unique electro coagulation reactor with rotating 

impeller anode 

2019 
Separation Science 

And Technology 

20 
   Treatment of Oil Content in Oilfield Produced 

Water Using Chemically Modified Waste 

Sawdust as Biosorben 

2020 

ECOLOGY, 

ENVIRONMENT 

AND 

CONSERVATION 

21 

- Chemical Modification of Castor Oil as 

Adsorbent Material for Oil Content Removal 

From Oilfield Produced Water 

 

2020 

ECOLOGY, 

ENVIRONMENT 

AND 

CONSERVATION 

22 
- Comparison of pier bridge design between 

AASHTO and chinese codes 
2020 

ICP conferences 

Materials Science and 

Engineering 

23 
- Evaluation of using Photovoltaic Cell in 

the Electro-Fenton Oxidation foe the Removal of 

Oil Content in Refinery Wastewater 

2020 
ICP conferences 

Materials Science and 

Engineering 

24 
- Heavy Metal Pollution From Hospital 

Waste Incinerators: Case study from  

Al-Muthanna Province , Iraq 

2020 
ICP conferences 

Materials Science and 

Engineering 
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 الندوات والمؤتمرات وورش العمل: -8

 
 مدتها مكان انعقادها تاريخ انعقادها المؤتمرات العلمية التي شاركت بها مسلسل

المؤتمر العلمي العاشر للتعليم  1

 التقني

 يوم 2 بغداد 2007

المؤتمر العلمي السنوي األول لكلية  2

 الهندسة

 يوم 2 جامعة بابل 2009

ية الهندسة لالمؤتمر العلمي األول لك 3

 جامعة المثنى

 يوم 2 جامعة المثنى 2010

4 

 المؤتمر الدولي للعلوم الهندسية

الجامعة  2014

المستنصرية 

باالشتراك مع 

 جامعة المثنى

 يوم 2

 يوم 2 جامعة كربالء 2015 ورشة عمل 5

 يوم 1 جامعة المثنى 2020 ورشة عمل 6
ية لالعلمي الدولي األول لكالمؤتمر  7

 الهندسة 

 لعلوم وتكنولوجيا الهندسة

 يوم 2 جامعة المثنى 2020

 

 يوم 1 جامعة المثنى 2021 ورشة عمل 8
 

 

 

 الزهراءالعراق / المثنى / السماوة / حي المباشر:  العنوان
 

               07815143003رقم الجوال :
 

 dr.raidt@mu.edu.iqالبريد اإللكتروني : 

                        dr.raidt@yahoo.com 

 
                                                                                                               

                                                                          
 التوقيع  ........................                                                                                    

 

 

 

 


