
                  ـةيـره ذاتـ يـ س
 االسم : الدكتور )استاذ مساعد( صفاء هاشم عبد الرحمن

 بغداد 1948-12-8تاريخ الميالد :

 الحاله الزوجيه :متزوج 

 الجنسيه :العراقيه 

 11دار– 5زقاق – 328محله  –حي تونس -العنوان: بغداد

 االختصاص العام :هندسه ميكانيكيه 

 :ديناميك المكائن واالهتزازات الميكانيكيه االختصاص الدقيق 

 1994الدرجه العلميه :استاذ مساعد منذ سنه  

 safaa.hashim@baghdadcollege.edu.iqالبريد االلكتروني :

 التحصيل العلمي : 

 انكلترا 1972-دبلوم عالي هندسه  ميكانيكيه   -1

 بغداد -التكنولوجيه الجامعه  1975/1976-بكلوريوس هندسه ميكانيكيه -2

 انكلترا–جامعه سري  1979-ماجستير ديناميك واهتزازات  -3

 انكلترا  1983-دكتوراه اهتزازات دقيقه -4

 والبحوث المنشوره: االرسائل

 9/رسائل ماجستير عدد  -1

 2/رسائل دكتوراه عدد  -2

 اعداد كتاب علمي  في مجال االهتزازات  -3

 في مجال االختصاص  عربيهترجمه كتابين من اللغه االنكليزيه الى اللغه ال -4

 نشر اربعه عشر بحث علمي داخل وخارج العراق.  -5

 

 

 

 



 

 -الخبره التدريسيه :

كليه  دراسات اوليه  وعليا في ) 1983لقد قمت بالتدريس في العديد من الجامعات العراقيه منذ 

 الجامعه التكنولوجيه(  –جامعه النهرين  -الجامعه المستنصريه –جامعه بغداد  -الهندسيه العسكريه

 ميكانيك المكائن  -1

 ستاتيك ا  -ا

 ديناميك  -ب

 نظريه المكائن -2

 نظريه االهتزازات )دراسات اوليه وعليا( -3

 نظريه السيطره على االهتزازات )دراسات عليا( -4

 رياضيات وتحليالت هندسيه ) دراسات اوليه( -5

 الهندسي بالحاسوب الرسم -6

 بحوث عمليات )اساليب كميه( -7

 قراءات في العلوم الماليه والمصرفيه باللغه االنكليزيه -8

 

 

 :الوظائف التي شغلتها 

 )كليه الهندسيه العسكريه( رئيس قسم الهندسه الميكانيكيه _كليه الرشيد للهندسه والعلوم  .1

 )كليه الهندسيه العسكريه(   للهندسه والعلومكليه الرشيد  -رئيس فرع هندسه  الميكانيكيه  .2

 جامعه التكنلوجيه  –عضو مجلس  قسم هندسه  الكهروميكانيكيه  .3

 جامعة التكنلوجية  -ه  العلميه  هندسه  الكهروميكانيكيةعضو اللجن .4

 جامعة التكنلوجية   -قسم هندسه الكهروميكانيكيه–رئيس لجنه  الترقيات  العلميه   .5

         –قسم  هندسه الكهروميكانيكيه  –مناهج فرع هندسه النظم عضو  لجنه اعداد تطوير  .6

 الجامعه التكنولوجيا 

 عضو ومقرر لجنة الترقيات العلميه كلية بغداد للعلوم االقتصاديه الجامعه .7

 =         =         =  رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب =    =    .8

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشوره:

مجله الهندسة    -حل المعضالت  لهياكل غير مخمده  باستخدام طرق رياضيه -1

 ,)عدد خاص( 1988 لسنه والتكنولوجيا 

العدد   -مجله  كليه الهندسه العسكريه -  القص على العتبات المسنده ببساطه تشوهثيرتا -2

 1993-لسنة     12

مجله كليه الهندسه  –الميكانيكيه في توقع االهتزازات في الهياكل  استخدام البيانات -3

 2000لسنه  16العسكريه العدد 

تحليل االهتزازات العمده مقواه خارجيا داخليا باستخدام طريقه العناصر المحدده  -4

 2002,موتمر الكوفه الهندسي الثالث لسنه 

مجله الكليه الهندسيه   -  التحت السمعيه حسابات التوهين ونقل الموجات الصوتيه  -5

 2000لسنه  16العسكريه, العدد  

دراسه تطبيقات عن كيفيه  خفض االهتزازات  المضره في ريش التربينات عند مراحل    -6

 2008لسنه   3العدد -الضغط الواطى والعالي .مجله الهندسه والتكنولوجيا

لسنه   26مجله الهندسه والتكنلوجيه .العدد  –كره لتشكيل اسنان التروس طريقه  مبت -7

2008 

لسنه   ديناميكيه االنابيب بسبب  الجريان المنتظم  والغير منتظم  مجله جامعه ذي قار  -8

2008 

ه كليه  الشقوق في االلمنيوم تحت تأثير حمل االهتزازات الدوريه  . مجلدراسه نمو  -9

 2001لسنه     17الهندسه العسكريه العدد 

دراسه عمليه ونظريه للتصرفات االستاتيكيه والديناميكيه للمكائن الدواره .مجله . 10

 2008لسنه  21التقني العدد 

اء البحر  والحنفيه لفترات زمنيه  تاثير  تعريض طبقات الفايبر المقواه  بالياف لم  11

 2009لسنه   3مختلفه .مجله  المواد والتصميم العدد 

الفايبر المقواه بالياف الرطوبه لفترات زمنيه مختلفه .مجله المواد   تاثير تعرض طبقات 12

 2009لسنه   7والتصميم  العدد 



طيلة  للبنالت المست في فراغ  الصوتي الربط بين اشكال  نسق البنالت المستطيله ونسق 13

 2009لسنة  1مجلة التقني العدد 

االستاتيكيه والديناميكيه لصفيحه المواد  تاثير االشعه  فوق البنفسجيه على التصرفات  14

 2012لسنه   20المركبه  المقواه  بالياف . مجله الهندسه والتكنولوجيا .العدد 

 

 

 

 

 : الرسائل المنشوره

 الماجستير : -ا

 1986دراسه توزيع االجهادات على سطح المدك باستخدام طريقه العناصر المحدده  .. لسنه  -1

 1997قواه داخليا وخارجيا باستخدام طريقه العناصر المحدده  لسنه دراسه االعمده الفارغه الم-2

 2002تاثير المتغيرات الهندسيه الديناميكيه على تصميم التروس لسنه   -2

 2002الربط بين انسقه الهياكل والصوتيات  لسنه  -3

ه التحليل االستاتيكي والديناميكي لالعمده الدواره مع اقراص باستخدام طريقه العناصر المحدد -4

 2002لسنه  

 2003دراسه ديناميكيه النظمه االنابيب بسبب الجريان  المنتظم والغير منتظم لسنه   -5

اعداد موديل حاسوبي لتصميم الربط  الهيدروليكي في اجهزه النقل نصف طوعيه للعجالت   -6

 2004الثقيله لسنه  

طريقه المصفوفات لسنه  طريقه تحليليه لتحديد الفشل في ريش التوربينات الغازيه باستخدام  -7

2004 

دراسه تصرفات االستاتيكيه  والديناميكه لتوصيالت المنفاخيه المرنه باستخدام  طريقه  -8

 2007العناصر المحدده لسنه  

 رسائل الدكتوراه  -ب

 2003الكلل التجمعي في الهياكل  تحت تأثير احمال  اهتزازيه مختلفه لسنه   -1

على خواص صفائح الفايبر المقواه بالياف سنه    دراسه تأثير الظروف البيئيه المختلفه -2

2009 

 


