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 انـجـٍـبَـبد انـشـخـصـٍـخ أٔالً:

 

  انرلى انٕظٍفً احًذ ٌبضٍٍ شٓبة االضى

 يذرش انًررجخ انؼهًٍخ

 نجٍئخلطى ُْذضخ ا –كهٍخ انُٓذضخ  –عبيؼخ انًٕصم  عٓخ انؼًم

 ثٍئخ – يذًَُْذضخ  انزخصص

 669003370930399 انغٕال 669003370930399 انؼًم ْبرف

 نكزرًَٔانجرٌذ اال
 Ahmed910777@uomosul.edu.iq 

 

 انًٕلغ االنكزرًَٔ 
 

 

 

 

 انـؼـهـًـٍـخ انًؤْالدصـبَـٍـبً: 

 

 انزخصص انجهذ اضــى انغبيؼـــخ ضــُخ انزخـرط انذرعـخ

    --- الدكـتــــوراه

 ثٍئخ-يذًَ ُْذضخ  انؼراق عبيؼخ انًٕصم 0227 الماجســــتيـر

 يذًَُْذضخ  انؼراق ًٕصمعبيؼخ ان 1991 البكالوريـوس

 

 انخجراد انؼًهٍخصـبنـضـبً: 

 

 انفزرح انسيٍُخ عٓخ انؼًم انٕظٍفخ

 7663-1991 كهٍخ انُٓذضخ –عبيؼخ انًٕصم  و. يُٓذش 

 انى االٌ- 7663يٍ  كهٍخ انُٓذضخ –عبيؼخ انًٕصم  ػضٕ انٍٓئخ انزذرٌطٍخ

 

 انجحٕس ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٍـخ راثـؼـبً:

 

1 
ٍخ فً أَظًخ انًؼبنغخ   انجٍٕنٕعٍخ انزً رؼًم ثأضهٕة انحًبح انًُشطخ"، " انزُجؤ  ًّ انًجكر فً حذٔس انصذيبد انط

 7616، 16، انؼذد 11يغهخ ُْذضخ انرافذٌٍ، انًغهذ 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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7 
( نهحًأح انًُجٕرح يٍ يحطخ يؼبنغخ انًٍبِ انًطرٔحخ فً يغًغ انًطزشفٍبد kd" إٌغبد يؼبيم االَحالل انحٍٕي )

 7611، ٍَطبٌ 7، انؼذد 19ًٕصم "  يغهخ ُْذضخ انرافذٌٍ، انًغهذ نًذٌُخ ان

7 
اضزخذاو أَظًخ انًُٕ انًهزصك انًذيظ داخم أحٕاض انحًبح انًُشطخ نسٌبدح األحًبل انٍٓذرٔنٍكٍخ ٔرحطٍٍ 

  7611، ارار  1، انؼذد  11خصبئص انزرضٍت فً ٔحذاد انحًبح انًُشطخ"، يغهخ ركرٌذ نهؼهٕو انُٓذضخ ، انًغهذ 

0 
رأصٍر االيٕاط فٕق انصٕرٍخ ػهى كم يٍ انخصبئص انزرضٍجٍخ ٔلبثهٍخ انحًأح نُسع انًبء،  يغهخ ُْذضخ انرافذٌٍ،  

 7611كبٌَٕ األٔل  0، انؼذد 19انًغهذ 

5 
( كجذٌم عسئً ػٍ انطًُذ فً انًَٕخ ٔانخرضبَخ،  يغهخ ُْذضخ CKDاالضزفبدح يٍ غجبر فرٌ االضًُذ )

 7617كبٌَٕ األٔل  0، انؼذد 71انرافذٌٍ،  انًغهذ 

 انكزت ٔانًؤنفبد:

 

 انزذرٌت ٔاألػًبل انزطٕػٍخخـبيـطـبً: 

 

 ال ٌٕعذ 

 
 شبرن فٍّ انزًانًؤرًراد انؼهًٍخ ضبدًضب: 

 انزبرٌخ اضى انًؤرًر و

1 WEEP  مٍى ٔرخطٍظ انًٍبِ فً دػى لراراد اداررٓبرطجٍك َظبو نز  7669 

7 International planning conference on challenges for urban 

development in Iraq 
2010 

 

 ضبثؼبً: دٔراد رًٍُخ لذراد أػضبء ٍْئخ انزذرٌص

ًضى انجرَبيظ انزذرٌجأ و  انزبرٌخ 

عبيؼخ انًٕصم –ثريغٍبد انحبضٕة  1  2004 

7 Environmental Health Program 2004 

3 Climate Change Mitigation and Adaptation part 1  7669 

عبيؼخ انًٕصم –طرائك انزذرٌص انغبيؼً  4  2010 

 7611 دراضخ َظرٌخ ٔػًهٍخ ػهى عٓبز انًطبحخ انًحطخ انشبيهخ 5

6 Climate Change Mitigation and Adaptation part 2 7611 

7 GIS د انغغرافٍخبى انًؼهٕيَظ  7617 

عبيؼخ انًٕصم –ضاليخ انهغخ انؼرثٍخ  8  7611 

 7611 طرق فحص االضًُذ انًمبٔو ٔانؼبدي 9

 

لبو ثبإلشراف ػهٍٓب انزًانًبعطزٍر ٔانذكزٕراِ  رضبئم  

 ربرٌخ انزطغٍم ػُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحش و

 
   ال ٌٕعذ

لبو ثًُبلشزٓب انزًانرضبئم   

 انزبرٌخ ػُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحش و
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1 
هياه فضالث هنزليت هزودة بىحداث تصوين هحطت هعالجت  يحًذ ػجذ انٓبدي

 دبلىم عالي – الوعالجت الثالثيت

7102 

   


