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 انـجـٛـبَـبد انـشـخـصـٛـخ أٔالً:
 

  انرلى انٕظٛفٙ يٛبدح حبزو يحًذ عهٙ انحطٍٛ االضى

 يذرش انًررجخ انعهًٛخ

 خبيعخ انًٕصم /كهٛخ انُٓذضخ خٓخ انعًم

 ُْذضخ انجٛئخ–ُْذضخ يذَٛخ  انزخصص

  اندٕال 009647703018751 انعًم ْبرف

 انجرٚذ االنكزرَٔٙ
mayada_hmah@yahoo.com            uomosul.edu.iq@mayada.hmah  

 انًٕلع االنكزرَٔٙ 

https://classroom.google.com/r/MTgyNDIwNDgwMzVa/sort-last-name 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://www.researchgate.net/profile/mayada.mohammed 

hmah@gmial.com-mayada 

 
 

 

 

 

 انـعـهـًـٛـخ انًؤْالدثـبَـٛـبً: 
 

 انزخصص انجهذ ـخاضــى اندبيعــ ضــُخ انزخـرج انذرخـخ

     الدكـتــــوراه

 ُْذضخ ثٛئٛخ انعراق خبيعخ انًٕصم 9111 الماجســــتيـر

 ُْذضخ يذَٛخ انعراق خبيعخ انًٕصم 9114 البكالوريـوس

 

 انخجراد انعًهٛخثـبنـثـبً: 
 

 انفزرح انسيُٛخ خٓخ انعًم انٕظٛفخ

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

  

https://classroom.google.com/r/MTgyNDIwNDgwMzVa/sort-last-name
https://www.researchgate.net/profile/mayada.mohammed
https://www.researchgate.net/profile/mayada.mohammed
mailto:mayada%1F-hmah@gmial.com
mailto:mayada%1F-hmah@gmial.com


 جبمعة المىصل/ كلية الهندسة

عنىان البريد االليكتروني                       رقم الهبتف                                 التدريسي            اسم   

 االن الى-9111 جبمعة المىصل /كلية الهندسة عضى هيئة تدريسية

 

 

 انجحٕس ٔاألَشطخ انـعـهـًـٛـخ راثـعـبً:
 

, انًبئٛخ ٔانًٕارد انطذٔد ثحٕس يركس انًٕصم, يؤرًر يذُٚخ انشرة فٙ يٛبِ نزدٓٛس انًٛبِ َٕعٛخ يعبيم اضزُجبط 1

 2000انًٕصم  خبيعخ

 انرافذٍٚ ضخُْذ , يدهخEPANET ثرَبيح ثبضزخذاو انًٕصم   خبيعخ إضبنخ شجكخ فٙ انكهٕر رراكٛس رًثٛم 2

 2009انعراق , انًٕصم خبيعخ,

انعراق   انًٕصم خبيعخ, انرافذٍٚ ُْذضخ نٓب, يدهخ االٔنٛخ ٔانًعبندخ دخهخ َٓر عهٗ انخٕصر يٛبِ َٕعٛخ رأثٛر 3

2009 

 خبيعخ, انُٓذضٛخ نهعهٕو ركرٚذ انًٕصم, يدهخ يذُٚخ ضًٍ دخهخ َٓر فٙ انرئٛطٛخ انطبنجخ نألَٕٚبد ٔرمٛٛى يمبرَخ 4

 .2010ركرٚذ 

 ُْذضخ اضزخذاو طرٚمخ فُزٌٕ فٙ ازانخ انًٕاد انعضٕٚخ نًٛبِ فضالد يطزشفٗ اثٍ االثٛر  فٙ انًٕصم, يدهخ 5

 2013انعراق,  انًٕصم خبيعخ, انرافذٍٚ

6 
 2018فٙ يعبندزّ    ٙانزهٕس انجٛئٙ ٔدٔر يُٓذش انجٛئ َذٔح

7 
 2018البيٓب يركس ثحٕس انجٛئخ   انٕالع انجٛئٙ نًذُٚخ انًٕصم انزٙ عهَٗظرح  َذٔح 

8 
 2018َذٔح يشكهخ  انًٛبِ انكجرٚزٛخ فٙ يحبفظخ َُٕٖٛ 

 انكزت ٔانًؤنفبد:

 

 

 انزذرٚت ٔاألعًبل انزطٕعٛخخـبيـطـبً: 
 

 2012فٙ لطى انًٕراد انًبئٛخ  GISدٔرح  1

 2018دٔرح طرق فحص انطًُذ انًمبٔو ٔانعبد٘  2

 

 شبرن فّٛ زٙانانًؤرًراد انعهًٛخ ضبدًضب: 

 انزبرٚخ اضى انًؤرًر و

9 
 2000(َٛطبٌ 13 – 11) 2000َٛطبٌ,( انًٕصم خبيعخ, انًبئٛخ ٔانًٕارد انطذٔد ثحٕس يركس يؤرًر

 

 ضبثعبً: دٔراد رًُٛخ لذراد أعضبء ْٛئخ انزذرٚص

ٙضى انجرَبيح انزذرٚجأ و  انزبرٚخ 

خبيعخ انًٕصم –طرائك انزذرٚص اندبيعٙ  1  2000 

خبيعخ انًٕصم –انهغخ انعرثٛخ ضاليخ  2  2018 

خبيعخ انًٕصم –ثريدٛبد انحبضٕة  3  2009 

 

 


