
 جامعة المىصل/ كلية الهندسة

عنىان البريد االليكترونياسم التدريسي                                 رقم الهاتف                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انـجـٛـبَـبد انـشـخـصـٛـخ أٔالً:
 

  انرلى انٕظٛفٙ أصذاء ػجذ انحًٛذ انزحبفٙ االضى

 يذرش انًررجخ انؼهًٛخ

 لطى ُْذضخ انؼًبرح  -كهٛخ انُٓذضخ   -عبيؼخ انًٕصم عٓخ انؼًم

 ُْذضخ يؼًبرٚخ انزخصص

 009647703033282 انغٕال 00964751077232 انؼًم ْبرف

 assda.altuhafi@gmail.com            assda.altuhafi@uomosul.edu.iq االنكزرَٔٙانجرٚذ 

  انًٕلغ االنكزرَٔٙ 
 

 

 انـؼـهـًـٛـخ انًؤْالدصـبَـٛـبً: 
 

 انزخصص انجهذ اضــى انغبيؼـــخ ضــُخ انزخـرط انذرعـخ

     انذكـزــــٕراِ

 ُْذضخ يؼًبرٚخ انؼراق عبيؼخ انًٕصم 2006 انًبعطــــزٛـر

 ُْذضخ يؼًبرٚخ انؼراق عبيؼخ انًٕصم 1985 انجكبنٕرٚـٕش

 

 

 انخجراد انؼًهٛخصـبنـضـبً: 
 

 انفزرح انسيُٛخ عٓخ انؼًم انٕظٛفخ

 كهٛخ انُٓذضخ   -عبيؼخ انًٕصم و. يُٓذش

 لطى ُْذضخ انؼًبرح 

  1993 - 1985يٍ 

 كهٛخ انُٓذضخ   -عبيؼخ انًٕصم انزذرٚطٛخ ػضٕ انٓٛئخ

 لطى ُْذضخ انؼًبرح 

 ٔانٗ االٌ 2006يٍ 

 ضٛرح رارٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذرٚص
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 انجحٕس ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٛـخ راثـؼـبً:
 

 2007 / يغهخ ُْذضخ انرافذٍٚ / انزكٍٕٚ انشكهٙ نهخبَبد فٙ انؼًبرح اإلضاليٛخ 1

/ انًغهخ انؼرالٛخ نهُٓذضخ نهجٛذ انزمهٛذ٘"رُظٛى انًخططبد فٙ انؼًبرح "دراضخ رحهٛهٛخ نمٕاػذ رُظٛى انشكم  2

 2011انًٛكبَٛكٛخ ٔانًٕاد /

 2011// يغهخ عبيؼخ او انمرٖ نهُٓذضخ ٔانؼًبرحانؼاللبد انزُبضجٛخ نهجٕٛد انزمهٛذٚخ فٙ يذُٚخ انًٕصم فٙ انؼراق 3

ؼخ ديشك نهؼهٕو يغهخ عبي /انخصبئص انشكهٛخ نًخططبد انخبَبد فٙ انؼًبرح االضاليٛخ " دراضخ رحهٛهٛخ 4

 2012 انُٓذضٛخ/

ً -ضٛبضبد رطٕٚر َظبو انُمم فٙ انؼراق  5 / انًغهخ انؼرالٛخ نهُٓذضخ انًؼًبرٚخ -يُطمخ انؼالٔ٘ فٙ يذُٚخ ثغذاد إًَٔرعب

  2013// انغبيؼخ انزكُهٕعٛخ / ثغذاد

 2014/ يغهخ ُْذضخ انرافذٍٚ /  انزشبثّ فٙ انًخططبد انطكُٛخ انزمهٛذٚخ نًذُٚخ انًٕصم 6

يغهخ انُٓذضخ انًذَٛخ ٔأثحبس  /رٚخ فٙ انؼًبرح اإلضاليٛخ: دراضخ رحهٛهٛخ نهًطبعذ انؼضًبَٛخ رطجٛك انُٓذضخ انكط 7

 .2015 /انُٓذضخ انًؼًبرٚخ / انٕالٚبد انًزحذح األيرٚكٛخ 

خ زاَكٕ نهؼهٕو انجحزخ يغه/ رصُٛف انًجبَٙ انطكُٛخ انزمهٛذٚخ فٙ يذُٚخ انًٕصم انمذًٚخ ثبضزخذاو ثرَبيظ حبضٕثٙ  8

  2019 /  أرثٛم / انًغهخ انؼهًٛخ انرضًٛخ نغبيؼخ صالػ انذٍٚ/  ٔانزطجٛمٛخ

 انكزت ٔانًؤنفبد:

 الٕٚعذ

 

 انزذرٚت ٔاألػًبل انزطٕػٛخخـبيـطـبً: 
 

 الٕٚعذ
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 شبرن فّٛ انزٙانًؤرًراد انؼهًٛخ ضبدًضب: 

 انزبرٚخ اضى انًؤرًر و

انًؤرًر انًؼًبر٘ انذٔنٙ  /نُٓذضٙ ألشكبل انفُبءاد فٙ انًطبكٍ انًٕصهٛخ انزمهٛذٚخ االَزظبو ا 1

 انضبيٍ/ انؼًبرح ٔانؼًراٌ/ لطى انُٓذضخ انًؼًبرٚخ/ كهٛخ انُٓذضخ/ عبيؼخ أضٕٛط/ يصر

2010 

و انًؤرًر اإللهًٛٙ انضبَٙ نهؼهٕ زبط انًؼًبر٘ انؼرثٙ انًؼبصر/انذًٕٚيخ كًُظٕيخ رٕاصهٛخ فٙ انُ 2

 انُٓذضٛخ/ كهٛخ انُٓذضخ / عبيؼخ انُٓرٍٚ/ انؼراق

2010 

 2011 انًؤرًر انؼهًٙ انطُٕ٘ انضبنش نكهٛخ انُٓذضخ / عبيؼخ ثبثم/ انؼراق 3

انًؤرًر انذٔنٙ انضبنش ٚخ نًذُٚخ انًٕصم فٙ انؼراق/ رُظٛى انًخططبد فٙ انؼًبرح انطكُٛخ انزمهٛذ 4

ٔانزأْٛم/ كهٛخ انُٓذضخ/ انغبيؼخ اإلضاليٛخ/ غسح/   نهزراس انًؼًبر٘ / رغبرة ٔحهٕل نهحفبظ

 فهططٍٛ

2011 

انًؤرًر انُٓذضٙ انزؼهًٛٙ االٔل/ نشكم انًؼًبر٘ انًجذع/ طرق ٔيُبْظ انزصًٛى انًزجؼخ فٙ خهك ا 5

 كهٛخ انُٓذضخ/ عبيؼخ دْٕن/ دْٕن/ انؼراق

2012 

طجٛك فٙ اضزٕدْٕٚبد انزصًٛى انزبصٛراد انخبصخ ثزكبيم انفٌُٕ انجصرٚخ ثٍٛ انزظرٚخ ٔانز 6

انًؤرًر انؼهًٙ انٕطُٙ االٔل/ / -خ فٙ عبيؼخ انًٕصم إًَرعبلطى انُٓذضخ انًؼًبرٚ –انًؼًبر٘ 

 انفٍ ٔاعٓخ انًغزًغ/ كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ/ عبيؼخ انًٕصم/ انًٕصم/ انؼراق 

2012 

شر/ انجحش انؼهًٙ اداح نهزًُٛخ انًؤرًر انؼهًٙ انضبَٙ ػنؼهًٙ فٙ انزًُٛخ انًطزذايخ/ دٔر انجحش ا 7

 انًطزذايخ/ كهٛخ انًُصٕر انغبيؼخ/ ثغذاد/ انؼراق

2013 

ً -ضٛبضبد رطٕٚر َظبو انُمم فٙ انؼراق  8 انًؤرًر / -يُطمخ انؼالٔ٘ فٙ يذُٚخ ثغذاد إًَٔرعب

انًؼًبر٘ انؼبنًٙ االٔل حٕل انزطٕٚر انًؼًبر٘ ٔانحضر٘ نًذُٚخ ثغذاد/ انغبيؼخ انزكُٕنٕعٛخ/ 

 ثغذاد/ انؼراق

2013 

/ كهٛخ  انًؤرًر انُٓذضٙ انؼهًٙ انضبَٙ/ انزشبثّ فٙ انًخططبد انطكُٛخ انزمهٛذٚخ نًذُٚخ انًٕصم  9

 انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم 

2013 

/ كهٛخ  انًؤرًر انُٓذضٙ انؼهًٙ انضبَٙ/ ؼخ فٙ صٛبغخ انُزبط انًزفردًؼًبر٘ انًزجيظبْر انزكبيم ان 10

 انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم 

2013 

انًؤرًر انؼهًٙ انذٔنٙ االٔل  / ًطزذايخ فٙ انًجبَٙ انحذٚضخانزٕظٛف األيضم نًجبدئ انؼًبرح ان 11

 نغبيؼخ عٛٓبٌ / ارثٛم/ انؼراق

2014 

 يٍ يخططبد انًذارش اإلضاليٛخانٕراصٛخ فٙ رٕنٛذ رصبيٛى عذٚذح يطزًذح إضزخذاو انخٕارزيٛبد  12

 ASCAAD اٜنٙ انحبضت ثًطبػذح انًؼًبر٘ نهزصًٛى انؼرثٛخ نهغًؼٛخ انطبثغ انذٔنٙ انًؤرًر /

 انطؼٕدٚخ انؼرثٛخ انًًهكخ/عذح/ ػفذ عبيؼخ /انًؼًبرٚخ انُٓذضخ لطى/

2014 

انًؼًبرٚخ  ر٘ ثًطبػذح انحبضت اٜنٙ فٙ لطى انُٓذضخخصٕصٛخ يُٓظ رذرٚص انزصًٛى انًؼًب 13

يٍ يخططبد إضزخذاو انخٕارزيٛبد انٕراصٛخ فٙ رٕنٛذ رصبيٛى عذٚذح يطزًذح فٙ عبيؼخ انًٕصم/ 

 انحبضت ثًطبػذح انًؼًبر٘ نهزصًٛى انؼرثٛخ نهغًؼٛخ انطبثغ انذٔنٙ انًؤرًر / انًذارش اإلضاليٛخ

 انطؼٕدٚخ انؼرثٛخ انًًهكخ/عذح/ ػفذ عبيؼخ /رٚخانًؼًب انُٓذضخ لطى/ ASCAAD اٜنٙ

2014 

انًؤرًر  حبضٕثٙ /صُٛف انًجبَٙ انطكُٛخ انزمهٛذٚخ فٙ يذُٚخ انًٕصم انمذًٚخ ثبضزخذاو ثرَبيظ ر 14

 انؼراق. /انذٔنٙ انضبَٙ نهُٓذضخ ٔانزكُٕنٕعٛب / أرثٛم 

2019 

ضخ  انزأصٛر انُفطٙ نهًٛبِ ػهٗ شبغهٙ درا ) نًٛبِ كؼُصر يٍ ػُبصر انزصًٛى انًؼًبر٘ نهفضبءا 15

 يصر /انًؤرًر انذٔنٙ انضبنش نهُٓذضخ انًؼًبرٚخ ٔانُٓذضخ ٔانزكُٕنٕعٛب / انمبْرح  /انفضبء( 

2019 

ح/ كهٛخ انُٓذضخ/ عبيؼخ لطى ُْذضخ انؼًبر َذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ انؼًبرح انًؼبصرح ٔإشكبنٛخ انٕٓٚخ/ 16

 انًٕصم/ انؼراق 

2010 

 2012 / ثغذاد/ انؼراق  خانًؼهٕيبد ٔاٜفبق انًطزمجهٛخ/ انغبيؼخ انزكُٕنٕعٛ بًٛخ ثؼُٕاٌ ركُٕنٕعَٛذٔح ػه 17

/ لطى ُْذضخ انؼًبرح/ كهٛخ  َحٕ صٕرح حضرٚخ افضم نًذُٚخ انًٕصم َذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ 18

 انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم/ انؼراق

2013 

/ لطى ُْذضخ  الحٛبء يذُٚخ انًٕصم انمذًٚخرٕظٛف انزمُٛبد انًؼبصرح َذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ  19

 انؼًبرح/ كهٛخ انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم/ انؼراق

2018 

/ لطى ُْذضخ انؼًبرح/ كهٛخ انُٓذضخ/ انزشرٚؼبد انؼًراَٛخ غٛبة او رغٛٛتَذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ  20

 عبيؼخ انًٕصم/ انؼراق

2018 

خ انؼًبرح/ كهٛخ انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم/ / لطى ُْذضانؼًبرح ٔاالضزذايخ َذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ  21

 انؼراق
2019 

/ لطى ُْذضخ انؼًبرح/ كهٛخ االررمبء ثبنصٕرح انؼًراَٛخ نًذُٚخ انًٕصم َذٔح ػهًٛخ ثؼُٕاٌ  22

 انُٓذضخ/ عبيؼخ انًٕصم/ انؼراق
2019 
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 ضبثؼبً: دٔراد رًُٛخ لذراد أػضبء ْٛئخ انزذرٚص

ٙضى انجرَبيظ انزذرٚجأ و  انزبرٚخ 

 2006 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح طرائك انزذرٚص  1

 2008 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح كفبءح انحبضٕة  2

 2009 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح طرائك انزذرٚص  3

 2010 عبيؼخ انًٕصم – انزفكٛر االثذاػٙدٔرح  4

 2012 عبيؼخ انًٕصم– كٛفٛخ انزؼبيم يغ انُص انزبرٚخٙدٔرح  5

 2014 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح رطٕٚر انزؼهٛى انؼبنٙ 6

 2018 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح ضاليخ انهغخ انؼرثٛخ 7

 2018 ارثٛم –( BSCOثُظبو ) رمٕٚى االداء انغبيؼٙدٔرح  8

 2018 عبيؼخ انًٕصم–( GISانزحهٛم انًكبَٙ ثُظبو انـ ) دٔرح 9

 2019 عبيؼخ انًٕصم –دٔرح ضاليخ انهغخ انؼرثٛخ 10

 
 


