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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 414500570 الرقم الوظيفي ماهر هاشم هادي علي العالف االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 قسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة –جامعة الموصل  جهة العمل

 ميكانيك تطبيقي –هندسة ميكانيكية  التخصص

 07701641814 الجوال 07740870576 العمل هاتف

 Maher.h.h.a7@gmail.com البريد االلكتروني

 Maher.h.h.97@uomosul.edu.iq الموقع االلكتروني 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ــنة التخـرجس الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 جامعة بلغراد 1984 الماجســــتيـر
جمهورية 

 صربيا

هندسة ميكانيك 

 طائرات

 جامعة ساراييفو 1982 البكالوريـوس
جمهورية 

 البوسنه

هندسة ميكانيك 

 طائرات

  

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 ترة الزمنيةالف جهة العمل الوظيفة

 الى االن 17/12/2009من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  التدريسية عضو الهيئة

 2011-2010 /قسم الميكانيككلية الهندسة –جامعة الموصل  رئيس لجنة الجرد

 2018-2017 /قسم الميكانيككلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو لجنة التكافل

عضو لجنة مشاريع التخرج لطلبة 

 المرحلة الرابعة
 لحد االن -2017 /قسم الميكانيككلية الهندسة –جامعة الموصل 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
( باستخدام التشكيل 1006تأثير الحمل المسلط من قبل الخرامة على حدود مسارات االنفعال لصفائح من الصلب )

 ( 2012الخاص / الجزء االول  / سنة  دللعلوم الهندسية /المجلد الخامس /العد) نشر في مجلة االنبار  بالمط

2 
كلية الهندسة /  ) نشر في مجلة الهندسة والتنمية / تأثير طاقة الصدمة على االلواح المتراكبة متباينة الخواص

 ( 2013/ سنة  4/ العدد  17الجامعة المستنصرية / المجلد 

 الكتب والمؤلفات:

1 
 ال يوجد

الدراسات االولية : المواد التدريسية  

1 
 لهندسة الميكانيكيةا/ قسم  االولى ادئ عمليات التصنيع )نظري+عملي( لطلبة المرحلةمب

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 تصليح وصيانة اجهزة االستنساخ والطابعات العائدة لقسم الهندسة الميكانيكية نتيجة تعرضها للتدمير

2 
خراج االجهزة المختبرية والعدد واالثاث وباقي الملحقات من تتنظيف ورفع االنقاض من قسم الهندسة الميكانيكية واس

 تحت انقاض بناية الورشة التابعة للقسم

3 
المخصص لطلبة  نسخة 100 وبواقع التبرع بطباعة واستنساخ احد الكتب المنهجية ) طرق التصنيع والعمليات (

 ى في قسم الهندسة الميكانيكيةالمرحلة االول

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
  2011 جامعة االنبار –المؤتمر الهندسي االول كلية الهندسة 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 1988 فرنسا -( Atar 09k50)  على محرك الطائرة نوع اهيل دورة ت

2 
 2009 جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي 

3 
 2012 جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي 

4 
 2012 جامعة الموصل –كفاءة الحاسوب 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  
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 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   اليوجد

 
تهاقام بمناقش التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   اليوجد

 
 


