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 انضرية انذاتيت

 ادلعهىياث انشخصيت 

 اوراس خضري عبيش  االصى : 

 82/1/1321 –بابم حمم وتاريخ انىالدة :  

 تعزاقياجلُضيت : 

 انهغت االو : انعزبيت

 انهغاث االخزي : االَكهيزيت

 حمم انعًم : جايعت انفزاث االوصط انتقُيت / ادلعهذ انتقُي بابم 

 يتزوجاحلانت االجتًاعيت : 

 بابم انعُىاٌ احلايل : 

  71281231811رقى اذلاتف / 

  mujtabaoras25@gmail.comاالييم انشخصي / 

  oras.obais@atu.edu.iqاالييم اجلايعي / 

 انشهاداث احلاصم عهيها 

 اجلايعت ادلاحنت انشهادة انضُت
 نهشهادة

 انبهذ

 انعزاق جايعت بابم دكتىراِ هُذصت ييكاَيك /حزارياث 8712
 انعزاق جايعت بابم ياجضتري هُذصت ييكاَيك /حزارياث 8718
 انعزاق جايعت بابم بكهىريىس هُذصت ييكاَيك 8772
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 انذرجت انعهًيت
 انهقب انعهًي انضُت

 يذرس يضاعذ 8718
 يذرس 8712

 االكادمييت خلرباثا
 يذرس يف ادلعهذ انتقُي بابم لحد االن-8787

 ادلتابعت وادلعهىياتيتيضؤول شعبت يذرس  8712-8787
 يذرس يضاعذ يقزر قضى هُذصت تقُياث انطائزاث / انكهيت انتقُيت اذلُذصيت جنف 8712-8712

 يذرس يضاعذ يف انكهيت انتقُيت اذلُذصيت جنف 8718-8712

 االهتًاياث انبحثيت 
 Combustion Process  

 Internal Combustion Engines  

 Fuel and Energy  
 انبحىث ادلُشىرة 

1- A Review of Laminar Burning Velocity and Flame Speed of Gases 

and Liquid Fuels. 

2- Improved thermo luminescence and kinetic parameters of new 

strontium/copper co-doped lithium borate glass system. 

3- Study on Performance and Emissions of SI Engine  Fueled by 

Different Fuels.  

4- Features of molecules accumulation in the triplet state at 

excitation of the organic compounds by rectangular pulses. 
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5- Experimental Investigation of Blending Fuel type Effect on 

Laminar  Flame Speed at Elevated Initial Pressure. 

6- Experimental Investigation of Flame Speed of Gasoline Fuel-Air 

Mixture. 

  ادلؤهالث وادلهاراث
  انضابقت .االشزاف عهً يشاريع ختزج ادلزاحم ادلُتهيت نهضُىاث 

  تذريش ادلزحهت االوىل دلختهف االقضاو / يىاد هُذصيت 

  تذريش ادلزحهت انثاَيت / تكييف اذلىاء 

  تذريش ادلزحهت انثاَيت / يُظىياث تربيذ 

  تذريش ادلزحهت انثانثت / َظزيت حمزكاث 

  تذريش ادلزحهت انثانثت / حمزكاث احرتاق داخهي 

 اَيكي تذريش ادلزحهت انثاَيت / انزصى ادليك 

  تذريش ادلزحهت انثاَيت / عًهياث صُاعيت 

  تذريش ادلزحهت االوىل / رياضياث 

  عضى جلاٌ ايتحاَيت نعذد يٍ انضُىاث 

  عضى جلاٌ جايعيت نهتذريب انصيفي نعذد يٍ انضُىاث 

 عضى نعذد كبري يٍ انهجاٌ جبايعت انفزاث االوصط انتقُيت  


