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 البيانات الشخصية

 عمر هيثم غانم دمحم النعيمي االسم

 ذكر الجنس

 30/30/6801 تاريخ الميالد

 العراق / نينوى / الموصل / حي النور العنوان

 Eng_omer_h@yahoo.com ,Omer.kanam@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 عراقي الجنسية

 30003003118 رقم الهاتف المحمول

 غاتــــــالل
 مستوى التحدث اللغة

 اللغة االم اللغة العربية

 جيد جدا اللغة االنكليزية

 المؤهالت العلمية
 االنتهاء مجال التخصص  اسم المؤهل الدولة المدينة اسم الجامعة 

 30/0330 التبريد والتكييف بكالريوس هندسة  العراق الموصل لصوملا  الكلية التقنية

 63/0366 ميكانيك ماجستير هندسة الهند بونا جامعة بونا

تصميم وانشاء  دبلوم هندسة الهند بونا اكاديمية اسيا للتدريب االحترافي
 االنابيب

63/0366 

 الخبرات العملية
تاريخ  الوظيفة المدينة اسم الشركة / المؤسسة

 البدء

 تاريخ االنتهاء

الموصل/ كلية هندسة النفط جامعة 
 والتعدين

مدرس مساعد قمت بتدريس المواد التالية )ميكانيك   نينوى
 -بيئة وسالمة المناجم -تصميم االت المناجم-الموائع

 البرمجة( -نقل وتداول الخامات

 مسؤول شعبة الدراسات والتخطيط 

 عضو في عدة لجان في الكلية 

 االشراف على مشاريع تخرج الطلبة 

 مستمر حاليا 60/0361

مسؤول عن تنصيب وتشغيل المضخات  مهندس اجهزة دوارة اربيل شركة عالم التكنلوجيا
بكافة انواعها وكابسات الهيدروجين وابراج التبريد ومراوح 

 مكثفات الغاز ومراقبتها 

60/0362 60/0361 

مهندس مصمم لمنظومات التكييف للمشاريع المدنية كالعمارات  اربيل شركة البلسان 
 والفنادق والمطاعم وغيرها 

31/0362 60/0362 

انشاء انابيب الحديد المغلون وانابيب الحديد  –مهندس انابيب  اربيل شركة كار كروب للنفط

معايرة  –المستخدم لمرور منتجات النفط/ مهندس ميكانيك 

تها للتشغيل باالضافة الى المبادالت المضخات والضواغط وتهيأ

 الحرارية وصيانتها 

32/0360 31/0362 

صيانة وتشغيل الجلرات وابراج تبريد  –مهندس تبريد وتكييف  نينوى معمل الغزل والنسيج

 المعمل 

38/0330 38/0338 

 اشهر 1فترات متفرقة تقارب ال صيانة اجهزة التبريد المنفصلة والثالجات  –مهندس صيانة  نينوى شركة ال جي وكونكا

 المهارات الخاصة

 والبوربوينتتحكم ممتاز ببرامج االوفيس وخصوصا الوورد واالكسل  برامج االوفيس 

EES   احترافي في برنامج حل المعادالت الهندسية 

Piping design soft wares والمصانع الكيميائية والبتروكيمائيةفط رامج التصميم الهندسي لالنابيب الخاصة بالنالعمل على ب 

Autocad  العمل على برنامج االوتوكاد للرسم الهندسي 

برامج تصميم شركة سامسونج وتوسوت 
 ويورك

 العمل على تصميم سعات التبريد واختيار االجهزة المناسبة

mailto:Eng_omer_h@yahoo.com
mailto:Eng_omer_h@yahoo.com


2 
 

 CAESAR-II , HVAC CALCULATION OF HEATING, COOLING برامج اخرى

 التدريبيةالدورات 

 تخويل العمل على تشغيل وتأهيل كابسات الهيدروجين  االمريكية   TPCشركة 

ورشة عمل في موضوع " كيفية تصميم اجهزة التبريد المستخدمة لتبريد االطعمة والتي تعمل على غاز  المؤسسة االمريكية لمهندسي التبريد والتكييف

 ساعات  1      االمونيا"

 ساعات 1 حضور ورشة عمل في موضوع " ادارة كفاءة اجهزة التبريد  لمهندسي التبريد والتكييف المؤسسة االمريكية

حضور ورشة عمل في موضوع " كيفية تقليل الطاقة المستخدمة داخل االبنية في اجهزة التبريد والتكييف  المؤسسة االمريكية لمهندسي التبريد والتكييف

 ساعات energy plus 1”والعمل على برنامج 

 في كيفية استخدام الحاسوب تدريبية دورة  معمل الغزل والنسيج 

 دورة تدريبية في استخدام الشبكة العنكبوتية معمل الغزل والنسيج

 البحوث المنشورة
 سنة النشر البلد  اسم المؤتمر عنوان البحث

 0366 الهند والحرارياتالمؤتمر الوطني المتقدم في علوم الموائع  منهجية برج التبريد

    

 


