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 انـبـيـبَـبث انـشـخـصـيـت أٔال3ً
 

  انرقى انٕظيفي أَش فخري قبصذد.  االصى

 يذرس انًرتبت انعهًيت

 كهيت انُٓذصت رٓت انعًم

 بيئتانُْذصت  انتخصص

 50082191520 انزٕال  انعًم ْبتف

 anasfq@uomosul.edu.iq انبريذ االنكترَٔي

 http://engineering.uomosul.edu.iq/index.php انًٕقع االنكترَٔي 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤْالثحـبَـيـب3ً 
 

 انتخصص انبهذ اصــى انزبيعـــت صــُت انتخـرد انذررـت

 ُْذصت بيئت انصيٍ تشَٕك تشيُكربيعت  8002 الدكـتــــوراه

 يذَيتُْضت  انعراق ربيعت انًٕصم 8000 الماجســــتيـر

 ُْذصت يذَيت انعراق ربيعت انًٕصم 9116 البكالوريـوس

 

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـب3ً 
 

 انفترة انزيُيت رٓت انعًم انٕظيفت

 عضٕ انٓيئت انتذريضيت
 ونحذ االٌ 1998يُذ  عاو  جايعح انًىطم -كهٍح انهُذسح
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