
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي رةالسي
 

                                                                                           
 

 

          نصير سلمان كاظم حمودي الخزعلي :   ـم ـــــــــاالســ

  1962       : تاريخ الميـالد 

 متزوج       الحالة الزوجية :

 مســـلم    :   الديـــــــــــانة

 محركات احتراق داخلي –دكتوراه هندسة ميكانيكية :         صــالتـخـص

 أســـتاذ جامعي/ رئيس قسم المكائن واالالت الزراعية :      ــــــة الوظيف

         قسم المكائن واالالت الزراعية – كلية الزراعة –جامعة بغداد  :       عنوان العمل

      07801201088:         الهاتف النقال

  drnaseeriq@gmail.com   كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1984حزيران  المكائن والمعدات التكنولوجية

سانت بطرسبيرغ التقنية  الماجستير

 الحكومية/روسيا االتحادية

 1999/ 30/6 درةمحركات الق

 هالدكتورا

 

سانت بطرسبيرغ التقنية 

 الحكومية/روسيا االتحادية

 10/10/2003 محركات االحتراق الداخلي

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ات الدراسية التى قمت بتدريسها.فرد: الم ثانيا 

 المـــــادة القســـم ت

 محركات االحتراق الداخلي المكائن واآلالت الزراعية 1

 اداء ساحبات زراعية متقدم /عليا اآلالت الزراعيةالمكائن و 2

 اقتصاديات مكائن زراعية المكائن واآلالت الزراعية 3

 ديناميك حراري المكائن واآلالت الزراعية 4

 ميكانيك اداء ساحبات المكائن واآلالت الزراعية 5

 ميكانيك الموائع المكائن واآلالت الزراعية 6

 اقتصاديات مكائن زراعية متقدم/ عليا عيةالمكائن واآلالت الزرا 7

 ساحبات زراعية المكائن واآلالت الزراعية 8

 معدات هيدروليكية المكائن واآلالت الزراعية 9

 مشروع تخرج المكائن واآلالت الزراعية 10

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات : المؤتمرات ثالثا 

 نوع المشاركة  ادهامكان أنعق السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السابع والعشرون لجامعة  1

 سانت بطربيرغ التقنية الحكومية

جامعة سانت بطرسبيرغ/روسيا  1999

 االتحادية

 مشارك ببحث

المؤتمر العلمي الثامن والعشرون لجامعة  2

 سانت بطربيرغ التقنية الحكومية

غ/روسيا جامعة سانت بطرسبير 2000

 االتحادية

 مشارك ببحث

المؤتمر العلمي الثالثون لجامعة سانت  3

 بطربيرغ التقنية الحكومية

جامعة سانت بطرسبيرغ/روسيا  2002

 االتحادية

 مشارك ببحث

4 

 

الندوة العلمية االولى/قسم المكائن واالالت 

 الزراعية

 

 مشارك ببحث كلية الزراعة /جامعة بغداد 2006

5 

 

  حضور   جامعة الكوفة 2009 لعلمي االول للعلوم الصرفةالمؤتمر ا

 حضور هندسة الخوارزمي /جامعة بغداد 2010 تكنولوجيا التصنيع الواقع والطموح  6

 المؤتمر العلمي الرابع لعلوم التربة 7

 

 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد 2011

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكائن واالالت  8

 عيةالزرا

 

 

 مشارك ببحثين كلية الزراعة/جامعة بغداد 2012

9  

المؤتمر الثاني عشر لمحركات االحتراق 

 الداخلي

 مشارك ببحث جامعة كوجايلي التقنية/تركيا 2012

الندوة العلمية لقسم المكائن والمعدات حول  10

 ملوثات عوادم السيارات

الجامعة التكنولوجية/قسم المكائن  2013

 والمعدات

 ارك مش

 حضور كلية الزراعة/جامعة بغداد 2013 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة 11

 حضور كلية الزراعة/جامعة بغداد 2014 ندوة توثيق وتطوير الصناعات الغذائية التراثية 12

 

13 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ADVANCES IN MECHANICAL 
ENGINEERING ISTANBUL 2015 - 
ICAME'15 

13-15 May 2015, Yildiz Technical 
University, Istanbul, Turkey 

 

2015 

 

 

 جامعة يلدز/ تركيا

 

 

 مشارك

 مشارك وزارة النفط / بغداد 2016 معرض الطاقة العراقي لالختراعات 14

15 International Conference of Egypt 

Cooperation of Egyptian Inventors 

Syndicate. 

  

 

2017 

Cairo.Egypt 

March 2017 

 

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك جامعة السليمانية  2017 معرض السليمانية الثاني لبراءات االختراع  16

 مشارك كلية الرزاعة واالهوار/ جامعة ذي قار  2017 المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعي  17

18 IX international scientific 

symposium farm machinery and 

processes management in 

sustainable agriculture   

 مشارك  جامعة لوبلن / بولندا  2017

 

 رابعا: البحوث المنشورة 

No. Research Title Place of  Publication 

1 Development of fuel supply 

system for diesel | gas engines. 

                                          

                                                   .  
 

27
th
 . Scientific conference 

St. Petersburg Technical 

University/Russia 1999 

2 Specify mathematical model of 

working process for diesel/gas 

engines . 
                                                  

 28
th
 . Scientific conference St. 

Petersburg Technical 

University/Russia 2000 

3 Achievement of fuel supply 

system  for diesel\ gas engines 
                                                       

30
th
 . Scientific conference St. 

Petersburg Technical 

University/Russia 2002 

 

4 

 

 

 

√ 

استخدام الحاقن ذو االبرتين في المحركات التي 

 تعمل بالوقود المزدوج غاز /ديزل

 1.العدد 37مجلة العلوم الزراعية العراقية .المجلد 

.2006  

 

5 

تقليل شدة الضجيج في الجرار الزراعي المحلي 

( باستخدام مخفض الصوت ذو الجريان 71عنتر )

 العكسي

2010-2/المجلد الثالث والعشرون/العددمجلة التقني  

  Jinmaدراسة بعض مؤشرات اداء الجرار  6    

 مع المحراث الحفار بسرع واعماق مختلفة  754

 -1العدد -11المجلد –المجلة العراقية لعلوم التربة 

2011 

7  

تأثير الحراثة بالمحراث الحفار في معدل القطر 

 الموزون والمسامية للتربة

 

 

 

 -3العدد -43المجلد  –العلوم الزراعية العراقية مجلة 

2012 

تأثير سرعة وعمق الحراثة ورفع االوزان  8

القياسية في بعض المؤشرات الفنية للوحدة 

 الميكنية

 

 

-1العدد -12المجلد  –المجلة العراقية لعلوم التربة   

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 اختبار جهاز ميكانيكي لقياس عمق الحراثة 9

 

-1العدد -12المجلد  –علوم التربة المجلة العراقية ل  

2012 

10 Effect of Local Sources Diesel Fuel 

on The Performance of Engine  
12

th  international Combustion Symposium  

May 2012 – Turkey 
  

 

11 

 

Experimental Investigation of Three 

Various Sources of Diesel Fuel on the 

Engine Performance 

 

-22المجلد  –مجلة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية 

 2014 – 3العدد

 

12 

The Impact of Tillage Depth and 

Practical Speed of The Tractor Type 

(JINMA)754 on The Engine 

Emissions. 

 مجلة الزراعة العراقية البحثية

 المجلد: 19 العدد: 3 2014
   

 

13 

IMPACT OF BLENDING 
KEROSENE WITH DIESEL FUEL 
ON THE PERFORMANCE OF 
SINGLE CYLINDER DIESEL 
ENGINE 

 

Journal of Thermal Engineering 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ADVANCES IN MECHANICAL 
ENGINEERING ISTANBUL 2015 - 
ICAME'15 – Proceeding , pp 517-521 
13-15 May 2015, Yildiz Technical 
University, Istanbul, Turkey 

  

14 

STUDY PERFORMANCE AND 

EMMISSION OF DIESEL ENGINE 

FUELED WITH DIFFERENT 

DIESEL FUEL TEMPERATURES  

 

 المجلة العراقية للعلوم الزراعية

 المجلد: 46 العدد: 5 2015
 

The Iraqi Journal of Agricultural 

Sciences – 46(5): 876-883, 2015 

 

15 

STUDY THE EFFECT OF 

BLENDING KEROSENE WITH 

DIESEL FUEL ON THE 

PERFORMANCE AND EMISSIONS 

OF DIESEL ENGINE 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENGINEERING SCIENCES & 
RESEARCH TECHNOLOGY 

4(8): August, 2015] 

 

16 

EFFECT OF SPEEDS AND SOURCE 

OF FUEL ON THE EMISSIONS OF 

4-STROKE DIESEL ENGINE OF 

AGRICULTURAL TRACTORS BY 

DIFFERENT LOADS IN 

LABORATORY IN WINTER AND 

SUMMER SEASON. 

 

Diyala Agricultural Sciences Journal, 8 

( 1 ) 22 – 35 ,2016 

 

17 

A Comparison of Using Bio-Diesel and 

Normal Diesel in Operation of Diesel 

Engines 

Elixir Mechanical Engineering Journal  

98(2016) 

18 Evaluating an Adsorption 

Refrigeration System Using for 

Cooling and Storage Agricultural 

Product 

International Journal of Engineering 

Science Technology And Research 

(IJESTR), Volume-2, Issue-2, March – 

April - 2017, Page No. 13 - 25 



 

 

 

 

 

 

 

 Evaluating The Performance Of 

Single Cylinder Petrol Engine 

Working On Different Types Of 

Gasoline Fuel Used In Iraq 
 

IOSR Journal of Mechanical and Civil 

Engineering (IOSR-JMCE Volume 14, 

Issue 4 Ver. I (Jul. – Aug. 2017)) 

 

20 THE EFFECT OF DIESEL FUEL 

TEMPERATURE AND LOAD ON 

SOME PERFORMAVCE OF 

TRACTOR ENGINE 
 

 Proceeding ,IX International 
Scientific Symposium 
"Farm Machinery and Processes 
Management in Sustainable 
Agriculture", Lublin, Poland, 2017,pp 
(148-153) 

استخدام تقنية التبريد الكهرو حراري في تبريد كابينة  21

 الجرار الزراعي 
المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية /جامعة ذي 

 كلية الزراعة والغابات  –قار 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  ساخام 

 خارج الكلية داخل الكلية

وزارة –( في مجال المكننة الزراعية 5ف كتب عدد )تألي  10 االشراف على طلبة الماجستير عدد

 التربية

مقرر جلسة المؤتمر العالمي الثاني عشر لالحتراق  4تقييم رسائل الماجستير  عدد  

 /تركيا

 10عضو لجنة مناقشة طلبة الماجستير عدد 

 قي قسم المكائن واالالت الزراعية

 من وزارة التخطيط (4)حاصل على براءة اختراع  عدد 

 /التقييس والسيطرة النوعية 

تقييم بحوث نشر في مجلة العلوم الزراعية  

العراقية والمجلة  العراقية لعلوم التربة عدد 

ومجلة ديالى الزراعية ومجلة المثنى 

  10الهندسية      عدد  

المشاركة في المؤتمر العلمي االول للعلوم الصرفة 

 /جامعة الكوفة

لة المنتهية عدد االشراف على مشاريع المرح

9 

المشاركة في الندوة الموسومة تكنولوجيا التصنيع الحديث 

 الواقع والطموح/ هندسة الخوارزمي/جامعة بغداد

رئيس لجنة تصليح اليات كلية الزراعة عدد 

6 

المشاركة في الندوة العلمية حول الملوثات الناتجة من 

 عوادم السيارات / الجامعة التكنولوجية

حضيرية للمؤتمر العلمي الثاني عضو لجنة ت

 لقسم المكائن واالالت الزراعية

المشاركة في المؤتمرات العلمية السابع والعشرون 

والثامن والعشرون والثالثون / جامعة سانكت بطرسبيرغ 

 روسيا االتحادية  –التقنية الحكومية 



 

 

 

 

 

 

 

 .يئات العلمية المحلية والدولية الهعضوية  :سادسا  

 عضو نقابة المهندسين العراقية .  

 .عضو منتدى المخترعين العراقيين 

 

 و شهادات التقدير. كتب الشكر ، الجوائز  : سابعا 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2014 وزير كتب شكر  3 1

 2016 - 2006 رئيس الجامعة كتب شكر  7 2

رئيس جامعة الكوفة/ الجهاز  كتاب شكر 2 3

المركزي للتقييس والسيطرة 

 النوعية

2009 

 2018 - 2006 عميد كلية الزراعة كتاب شكر 20 4

عضو اللجنة العلمية والمناهج في القسم منذ 

 ة امتحانية ولحد االن وعضو لجن 2005

 روسيا االتحادية –المشاركة في دورة  لشركة بيجو 

مقرر قسم المكائن واالالت الزراعية منذ 

 ولحد االن 2011

المشاركة في دورة صيانة صندوق التروس لشركة 

 مارسيدس / بغداد

مشرف  تربوي للمراحل المختلفة في قسم 

 المكائن واالالت الزراعية

ة النوعية/شركة فيرتاس المشاركة في دورة السيطر

 الفنلدية/ بغداد

 المشاركة في يوم التصميم / كلية الزراعة 

 2017جامعة بغداد 

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر 

 -اسطنبول  –للهندسة الميكانيكية المتقدم/جامعة يلدز 

رئيس وعضو العديد من اللجان التي كلفت بها  تركيا

 ة الزراعةمن قبل عمادة كلي

 المشاركة في معرض الطاقة العراقي لالختراعات/ 

 2016 بغداد –وزارة النفط / العراق   

 

عضو لجنة في المعرض االول لبراءات 

 2018جامعة بغداد –االختراع/ كلية الزراعة 

 

عضو لجنة تحكيمية  للمسابقات العلمية / مدرسة عشق 

 2017 بغداد-الدولية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

العديدددد مدددن الشدددهادات التقديريدددة والمدددداليات الذهبيدددة العديدددد مدددن الشدددهادات التقديريدددة والمدددداليات الذهبيدددة  5

والفضددددية والبرونزيددددة مددددن خددددالل المشدددداركة فدددددي والفضددددية والبرونزيددددة مددددن خددددالل المشدددداركة فدددددي 

شداركة فدي النددوات شداركة فدي النددوات المؤتمرات العالميدة والمحليدة والمالمؤتمرات العالميدة والمحليدة والم

 العلمية والمقابالت واللقاءات التلفزيونية  العلمية والمقابالت واللقاءات التلفزيونية  

  

    

 اللغات   -:ثامنا

o العربية 

o االنكليزية 

o الروسية 

  


