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 جامعة الهندسة، كلية الجودة، و ضمان االعتماد األكاديمي مكتب مدير ،(دكتوراه) مساعد أستاذ: الحالي الوظيفي المسمى

 البحرين

 :موضع االهتمام الشخصي األكاديمية المجاالت

)أول متخصص في هذا العلم في الشرق األوسط(  thermoacoustics الموائع، ميكانيكا الحرارة، انتقال الحرارية، الديناميكا

، تطوير التعليم و التعلم، مجاالت التنمية الهواء وتكييف التبريد ،والبيئة الطاقة المتجددة، الطاقة الطاقة، إدارة الطاقة، توليد ،

 البشرية و التنمية المستدامة.

 :التعليم

 (2012 مانشستر، جامعة) الميكانيكية الهندسة في دكتوراه

 (2002 البحرين، جامعة) الميكانيكية الهندسة في ماجستير

 (1996 رين،البح جامعة) الميكانيكية الهندسة بكالوريوس

 (1993 البحرين، جامعة) الميكانيكية الهندسة مشارك دبلوم

 :التدريسية الخبرة

 .1997 يناير إلى 1996 سبتمبر من الفترة في البحرين جامعة الهندسة، كلية في مدرس جزئي بدوام

 .2009 مايو إلى 1997 فبراير من لبحرينا جامعة الميكانيكية، الهندسة قسم ،(بكالوريوس) وتدريس بحث مساعد

 .2012 يونيو إلى 2009 مايو منذ البحرين جامعة الميكانيكية، الهندسة قسم ،(ماجستير) وتدريس بحث مساعد

 .الحاضر الوقت وحتى 2012 يونيو منذ البحرين جامعة الميكانيكية، الهندسة قسم ،(دكتوراه) مساعد أستاذ

 يناير إلى 2012 فبراير من( الصلة ذات والموضوعات الحرارية الديناميكا) البحرين بوليتكنك في جزئي بدوام التدريس

2013. 

 .الحاضر الوقت حتى 2015 أبريل منذ بجامعة البحرين الهندسة كلية في الجودة ضمان مكتب مدير
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 :تدريسها تم التي المقررات

 .الحرارية، التبريد و تكييف الهواء العلوم الحرارية، الديناميكا هندسة الهندسي، الرسم ، الرياضيات الفيزياء،

 :والمنشورات المؤتمرات بعض

 الحضور) 2004 يوليو 22-19 ومانشستر (ESDA 2004) والتحليل النظم تصميم هندسة على بينالي ASME 7TH مؤتمر -

 (ورقة تقديم دون

 

 وتوصيف البناء: العمل ورقة عنوان. 2008 سبتمبر 18-14 مانشستر، جامعة ،7 المؤتمر EUROMECH الموائع ميكانيكا -

 ذات الموجات المتحركة  thermoacousticلمحركات التكلفة منخفضة regenerators أداء

- WCSET 2009: 2009 يناير 30-28 المتحدة، العربية اإلمارات دبي، والتكنولوجيا، والهندسة للعلوم العالمي المؤتمر .

 من مادة Regeneratorذي ذي المجات المتنقلة  thermoacoustic محرك أداء وتوصيف البناء: العمل ورقة عنوان

 .السيراميك

 

- SEM 2009 المتحدة الواليات مكسيكو نيو ،يالبوكيرك ، والتطبيقية التجريبية الخاص بالميكانيكا والمعرض السنوي المؤتمر 

ذي الموجات المتنقلة  thermoacoustic محركل األداء دراسات: العمل ورقة عنوان. 2009 يونيو 04-01 األمريكية،

 .التكلفة منخفضة regenerators الختيار

 

-2 األمريكية، المتحدة الواليات كولورادو دنفر، كولورادو، المؤتمرات مركز ،المؤتمر الدولي السابع لهندسة تحوالت الطاقة -

 التكلفة منخفضة  Regeneratorsل  التجريبية توصيف: لالعم ورقة عنوان. 2009 أغسطس 5

 .Thermoacousticجهزةأل

 

 :األبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية مرموقة

 محركل التشغيل بدء عملية أثناء تحدث التي الخطية غيرالظواهر  AJ  2012جاوورسكي و Z يو ،ARS الجليل عبد -

thermoacoustic وقائع: والطاقة الكهرباء مجلة ،ذي الموجات المتنقلة IMechE - الجزء A. 

ذي موجات thermoacoustic محرك عمل من التجريبي والتحقق تصميم AJ 2011 وجاوورسكي Z يو ،ARS الجليل عبد -

 .429-423 ،(5) 20 ،ةالحراري العلوم مجلة ،متنقلة

 محركاتتشغيل  لتطبيقات التكلفة منخفضة مسامية موادل تجريبي وتقييم اختيار2011وجاوورسكي Z يو ،ARS الجليل عبد -

thermoacoustic، 228-217 ،(1) 32 تصميم،الو مواددورية ال. 

 محرك أثناء بداية تشغيل االستقرار عدمل السمكة هيكلظاهرة   Adduljalil ARS 2010و AJ جاوورسكي ،Z يو -

thermoacoustic، (4) 128 األمريكية، ةصوتيال الجمعية مجلة، EL188-194. 

 :االجتماعي العمل



 .2012-2010( والمشاريع األنشطة لجنة رئيس)و أصدقائهم  المعاقين أمور ولياءأل ةالبحريني الجمعية إدارة مجلس عضو -

 .2014-2012( و اإلعالم الثقافية اللجنة رئيس) و أصدقائهم المعاقين أمور ولياءأل ةالبحريني الجمعية إدارة مجلس عضو -

 .الحاضر الوقت إلى 2014( الرئيس نائب)و أصدقائهم  المعاقين أمور ولياءأل ةالبحريني الجمعية إدارة مجلس عضو -

 حتى الوقت الحاضر. (2015) والوطني االجتماعي للتوافق البحرين جمعية و عضو مجلس إدارة مؤسس عضو -

 للتنمية و التطوير.عضو نادي رؤى  -

 عضو جمعية التوحديين البحرينية. -

 .لإلعاقة الخليجية الجمعية في عضو -

 سابقا   (البحرين مملكة) لإلعاقة الخليجية للجمعية التنفيذي المكتب في والطفل المرأة لجنة رئيس -

 .الجمعية البحرينية الشبابية لتحدي اإلعاقة عضو -

 .للمكفوفينجمعية الصداقة  عضو -

 .األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوق وطنيةال الستراتيجيةا بإعداد المكلف فريقفاعل في ال عضو -

 األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق حول عملال ورش وتقديم العديد من التطوعي، العمل حول العمل ورش من العديد حضور -

 .للعديد من الجهات الحكومية و األهلية و القطاع الخاص و األفراد

 .2010 البحرين مدارس في اآلخرين مع اإلعاقة ذوي األشخاص لدمج الوطنية للحملة التنفيذية اللجنة رئيس نائب -

 .اإلعاقة ذوي واألشخاص لألطفال القصير المدى على األنشطة من العديد إلى باإلضافة -

 2015إلى  2012 البحرين منذممثل كلية الهندسة في لجنة التهيئة للطلبة المستجدين في جامعة  -

 2018إلى  2014هني في مملكة البحرين منذ عضو اللجنة االستشارية العليا للتعليم الفني و الم -

 2016إلى  2014احين منذ ممتحن معتمد لدى الكلية الملكية االيرلندية للجر -

 2018ة في الكويت عضو اللجنة العلمية للملتقى السنوي الثامن عشر للجمعية الخليجية لإلعاق -

 2019رئيس اللجنة العلمية للملتقى السنوي للجمعية الخليجية لإلعاقة تحت شعار رياضة ذوي اإلعاقة.. تحٍد و طموح  -

حضور و تقديم العديد من الفعاليات و المحاضرات و ورش العمل في العديد من المجاالت مثل فن الفراسة و تحليل  -

 التطوعي و فوائده و تنظيم و إدارة الوقت و إدارة الموارد و تطوير الذات.الشخصية و أهمية العمل 


