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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قوى حرارية العراق جامعة الموصل 2009 الدكـتــــوراه

 تكييف وتثليج العراق جامعة الموصل 1994 الماجســــتيـر

 العراق جامعة الموصل  1989 البكالوريـوس
هندسة الميكانيكية / 

 عام

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس

دمة اشتغلت ولمدة عام ونصف العام وبعد انتهاء الخ

صدام  االلزامية في كادر الصيانة التابعة لمستشفى

 العام.

 

1990-1989 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 مهندس

كار اشتغلت ولمدة ال تتجاوز الستة اشهر في مكتب أف

الكهربائية وقمنا والكادر ألعمال الصيانة واالجهزة 

هناك بتأهيل وأعاده تشغيل العديد من االجهزة 

رةالكهربائية في كثير من المحطات الكهربائية المدم  

  انذاك                                                          
 

1990-1989 

 مدرس مساعد

لي مشاركات عديدة وتوصيات علمية واستشارات 

في عدد من المنشآت ذات الطابع الصناعي والمهني 

منها منشأة جابر بن حيان ضمن قاطع محافظة 

 .نينوى ومنشأة الدور ضمن محافظة صالح الدين 

 

2002-1998 

 مدرس مساعد

ي لي مشاركات عديدة وتوصيات علمية واستشارات ف

ن ضمن العسكرية االلية للفترة متحسين وتطوير القدرة 

 فترة الخدمة العسكرية االلزامية في حينها.

 

2002-1999 

 الى االن - 1994من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـةرابـعـاً:
 

1 
Vibration effect on natural convection heat transfer from a finned tube at the 

horizontal position 

2 
Influence of vertical vibrations on natural convection heat transfer from a finned 

tube at different positions                                                                                                  

سنوات.11كمدرس اول بتدريس مادة الرسم الهندسي مع الهندسة الوصفية وللمرحلة االولى ولمدة  قمت 3  

 

4 
سنوات متتابعة تبعها ايضاً  3قمت كمدرس مساعد بتدريس مادة الرياضيات االساسية وللمرحلة االولى ولمدة 

 وكمدرس مساعد تدريس مادة التكييف والتثليج ولعامين متتاليين.

سنوات متتالية. 3كمدرس اول بتدريس مادة الرياضيات االساسية وللمرحلة الثانية ولمدة قمت  5  

 

6 
كنت ال أخفي جهداً بالمشاركة الفعلية في العديد من المختبرات ذات الطابع الحراري لتوسيع مدركات ومكنونات 

 الطالب الهندسية.

7 
حالياُ أعمل كمدرس اول على تدريس مادتي التحليالت الهندسية والعددية لطلبة المرحلة الثالثة /  قسم هندسة 

البيئة, هذا العمل منذ أربع سنوات مضت, كما شاركت حالياً في إعطاء جزء من مادة الرياضيات المتقدم لطلبة 

 الدراسات العلياهندسة مدنية

 الكتب والمؤلفات:

1 
 ال يوجد

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 يوجد ال

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

رقم الهاتف                                 عنوان البريد االليكتروني           التدريسي            اسم   

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
 -25شاركت في مؤتمر الهندسة الميكانيكية االول المقام في األردن للفترة من 

 1995حزيران 22

1995 

2 
لقسم الهندسة الميكانيكية المقام في  شاركت في مؤتمر الهندسة الميكانيكية الثاني

 .2112كانون االول  11-11جامعة الموصل  للفترة من 

2012 

ية " البحث شاركت في مؤتمر الهندسة الميكانيكية الثاني لكلية الهندسة الميكانيك 3

تشرين الثاني 21-19الهندسي ركيزة اساسية للبناء والنهوض" للفترة من 

.3102                                                                       
 

2013 

4 
 2016-2017 نور الدين  " و-ين"( للطالب2شاركت في تقييم اطروحة ماجستير علميا عدد )

5 
 2018-2017 شاركت كأحد االعضاء في مناقشة اطروحة ماجستير للطالب وسام بشير 

6 
  

 
هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء   

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 1995 دورة طرائق التدريس 

2 
 2018 دورة سالمة اللغة العربية

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   ال يوجد

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   ال يوجد

 
 


