
ستجامعت انمىصم/ كهٍت انهىد  

 اسم انتدرٌسً                                 رلم انهاتف                                 عىىان انبرٌد االنٍكترووً

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت أوالً:
 

  انرقى انىظيفي م ححوظ م ه م حح م لدين م لدحالد دمحم االسى

 حسلعيم /م حلجستيرم هنيسة حيرس انًرتبت انعهًيت

 جلحعةم لدمظصلم /م كلاةم لدهنيسة خهت انعًم

 تكنظدظجالم عملرةهنيسةم عملرةم / انتخصص

 096477030885530 اندىال 07736976985 انعًم هبتف

 انبريذ االنكتروني

mohammed.mahfoodh@uomosul.edu.iq 

mohammedaltaha@yahoo.com 

mohammedmahfoodh82@gmail.com 
 

 https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Taha انًىقع االنكتروني 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤهالثثـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اســى اندبيعـــت ســنت انتخـرج انذرخـت

 - - - - الدكـتــــوراه

 عمارة تكىىنىجٍا انعراق جامعت انمىصم 2012 الماجســــتيـر

 هىدست معمارٌت انعراق جامعت انمىصم 2005 البكالوريـوس

 

 

 انخبراث انعًهيتثـبنـثـبً: 
 

 انفترة انزينيت خهت انعًم انىظيفت

 2012انى  2006مه  جامعت انمىصم معماري مهىدس

 حتى االن  2012مه  جامعت انمىصم مدرس مساعد

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جامعت انمىصم/ كهٍت انهىدست

عىىان انبرٌد االنٍكترووً                       رلم انهاتف                                 انتدرٌسً            اسم   

 

 

 

 انبحىث واألنشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

(/م بحثم حنشظرم ف م حجلةم هنيسةم لدماكلناكم ولدمظلد/م )دور المواد البنائية في تحقيق االنذاء المدتدام - 1
 .2011جلحعةم بلبلم 

/م بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم لدعلم م (أثر اإلمكانات اإلنشائية في استدامة المسكن المحلي) - 2
 .2013جلحعةم لدمظصلم م -لدهنيس م لدثلن م /كلاةم لدهنيسة

(/م بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم لديود م لالول/م جلحعةم جيهلنم المدتدام في عمارة الدكناالنذاء ) - 3
2014. 

(/م بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم لديود م لالول/م تحديد اهداف البرمجة في العمارة المدتدامة) - 4
 .2014جلحعةم جيهلنم 

ننةم لدعلم/م بغيلدم م (/م بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم لدعلم م دجلحعةم حياألثر البيئي لمواد البناء المحلية) - 5
م .2014

(/م بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم التجديد المدتدام في التكوينات الذكلية للمباني الجامعية المتضررة) - 6
 .2012لديود م لالول/م جلحعةم لدنهري م 

بحثم (/ آليات إعادة استخدام الخزين العمراني الدكني ضمن النديج الحضري للمدن القديمة) - 7
 2012حنشظرم ف م لدمؤتمرم لديود م لالول/م جلحعةم سلاملناةم 

بحثم حنشظرم ف م لدمؤتمرم لدعلم م لدجيظدظج م لدسلبعم م /(تحديد االثر البيئي لمواد البناء ومخلفاتها) - 8
م 2012ناسلنم 25-24عشر/م بغيلدم 

 

 

 انكتب وانًؤنفبث:
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 انتذريب واألعًبل انتطىعيتخـبيـسـبً: 
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 جامعت انمىصم/ كهٍت انهىدست

عىىان انبرٌد االنٍكترووً                       رلم انهاتف                                 انتدرٌسً            اسم   

 
 شبرك فيه انتيانًؤتًراث انعهًيت سبدًسب: 

 انتبريخ اسى انًؤتًر و

 2011اذار  24-23 انمؤتمر انعهمً انسىىي انثانث نكهٍت انهىدست / جامعت بابم  1
2013جلحعةم لدمظصلم م -/كلاةم لدهنيسةلدمؤتمرم لدعلم م لدهنيس م لدثلن  2  2013تشرٌه انثاوً  19-21 

لربيل-ود م لالول/م جلحعةم جيهلنلدمؤتمرم لدي 3  وٍسان 2014 

بغيلدم -لدمؤتمرم لدعلم م لدرلبعم ،م كلاةم حيننةم لدعلمم لدجلحعةم  4    16-15  2014تشرٌه اول  

بغيلدم -/م جلحعةم لدنهري لدمؤتمرم لالقلام م لدثلن  5 2017كاوىن االول    5  

2018 لدمؤتمرم لديود م لالول/م جلحعةم لدسلاملناة 6 تشرٌه انثاوً   14-15  

وٍسان  2019 لدمؤتمرم لدجيظدظج م لدعلم م لدسلبعم عشر 7 24-25 

 
 سببعبً: دوراث تنًيت قذراث أعضبء هيئت انتذريس

يسى انبرنبيح انتذريبأ و  انتبريخ 

1 
 2009 جامعت انمىصم –دورة كفاءة انحاسىب 

2 
 2012 جامعت انمىصم –دورة طرائك انتدرٌس 

3 
 2018 عت انمىصمجام –دورة سالمت انهغت انعربٍت 

4 
 2019 (GISوظم انمعهىماث انجغرافٍت )دورة بروامج 

 

 
 


