
 خبيعت انًىصم/ كهُت انهُذضت

 اضى انتذرَطٍ                                 رلى انهبتف                                 عُىاٌ انبرَذ االنُكتروٍَ

 

                    
 

 

 

 

 

 انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت أًالً:                                                                                       
 

  انرلى انٌظيفي عًر حبزو احًذ دمحم خرًفت االضى

 يذرش انًرتبت انعهًيت

 لطى ىنذضت انعًبرة –كهيت انينذضت  –ربيعت انًٌصم  ريت انعًم

 تصًيى بيئي ً عًبرة يطتذايت –ىنذضت يعًبريت  انتخصص

 557469952590740 انزٌال 557469002442669 انعًم ىبتف

 Omar.kharufa@uomosul.edu.iq ,    omararch2003@gmail.com انبريذ االنكترًني

 انًٌلع االنكترًني 

http://engineering.uomosul.edu.iq 

https://scholar.google.com/citations/omar kharofa 

https://www.researchgate.net/profile/omar kharofa   

 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤىالثحـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اضــى انزبيعـــت انتخـردضــنت  انذررـت

 ىنذضت يعًبريت انعراق ربيعت بغذاد 6002 الدكـتــــوراه

 ىنذضت يعًبريت انعراق ربيعت انًٌصم 6002 الماجســــتيـر

 ىنذضت يعًبريت انعراق ربيعت انًٌصم 2991 البكالوريـوس

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انسينيتانفترة  ريت انعًم انٌظيفت

 و. يهُذش
 1006 - 6991 لطى ىنذضت انعًبرة –كهيت انينذضت  –ربيعت انًٌصم 

 انً اٌِ  1006 لطى ىنذضت انعًبرة –كهيت انينذضت  –ربيعت انًٌصم  عضى انهُئت انتذرَطُت

 

 

 انبحٌث ًاألنشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:

 ضيرة راتيت نعضٌ ىيئت انتذريص
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 خبيعت انًىصم/ كهُت انهُذضت

عُىاٌ انبرَذ االنُكتروٍَ                       رلى انهبتف                                 انتذرَطٍ            اضى   

} 

0 
 انُطك انىظُفٍ نهمصىر فٍ انعًبرة االضاليُت

2 
 انًطكٍ انًطتذاو بٍُ يسذداث انبُئت واعتببراث انتصًُى

4 
 تمُُى انكفبءة انىظُفُت نفضبءآث انًطبكٍ انسذَثت فٍ يذَُت انًىصم

6 
 تسذَذ يالير انهىَت انًعًبرَت يٍ يُظىر بُئىٌ

0 
 تشخُص انخصبئص انشكهُت نهًُشآث انًعًبرَت ببضتخذاو تمُُت انتصُُف انرلًٍ نهصىر

4 
 انًىصم اًَىرخب –تمىَى نهًذٌ انتمهُذَت  –ضُبضبث انتدذَذ انسضرٌ وفك يُبهح االضتذايت 

9 
 طرق ووضبئم تطبُك يفهىو االضتذايت فٍ االبُُت

6 
 انتسذَبث انتطبُمُت نهًذٌ انًطتذايت

7 
 تكُىنىخُب انهُبكم انًعًبرَت انًطتذايت

05 
 نًذَُت انًىصم انمذًَت انفضبء انسضرٌ أثر انتغُر فٍ يُظىيت انسركت عهً درخت فبعهُت

00 
 َسى رإي خذَذة نهعًبرة انًطتذايت

02 
 يشبكم انسبضر وأفبق انًطتمبم– انبُئت انعًراَُت انتمهُذَت نهًىصم

دراضت تسهُهُت نًئشراث االضتذايت ) انىظُفُت وانشكهُت   -  اعبدة اعًبر يذَُت انًىصم انمذًَت وفك يببدئ االضتذايت 04

 وانريسَت (

 تطبُك انسىضبت انطسببُت كتمُُت يتمذيت نتطىَر انًذٌ واضتذايتهب 06

 انًطبخذ بٍُ انًبضٍ وانسبضر () دراضت تسهُهُت ألبُُت  تكبيم انًُشؤ يع اَظًت انًبًُ كًذخم انً االضتذايت 00

 انكتب ًانًؤنفبث:

 
 ال َىخذ

 

 

 انتذريب ًاألعًبل انتطٌعيتخـبيـطـبً: 
 

 
 َىخذال 

 
 شبرك فيو انتيانًؤتًراث انعهًيت ضبدًضب: 

 انتبريخ اضى انًؤتًر و

0 
/يركس  مصخبيعت انًى -نًركس دراضبث انًىصم  انعهًٍ األول انًئتًر

 دراضبث انًىصم 

1006 

2 
خبيعت انًىصم زىل هُذضت االضتذايت وانًببٍَ -انُذوة انعهًُت نكهُت انهُذضت

 انخضراء

1061 

4 
 1066 خبيعت بببم –كهُت انهُذضت  –انًئتًر انعهًٍ انثبنث 

6 
 1062 انًئتًر انعهًٍ االول ندبيعت خُهبٌ فٍ أربُم زىل انهُذضت انًعًبرَت



 خبيعت انًىصم/ كهُت انهُذضت

عُىاٌ انبرَذ االنُكتروٍَ                       رلى انهبتف                                 انتذرَطٍ            اضى   

0 
َسى صىرة زضرَت  –خبيعت انًىصم  –انُذوة انعهًُت نمطى هُذضت انعًبرة 

 افضم نًذَُت انًىصم 

1062 

4 
اضبفت انتكُىنىخُب انفٍ و –خبيعت انكىفت  –كهُت انتربُت  -انًئتًر انعهًٍ انثبنث 

 تطىَر انًذٌيعرفُت ن

1062 

9 
تىظُف انتمُُبث –خبيعت انًىصم  –انُذوة انعهًُت نمطى هُذضت انعًبرة 

 انتكُىنىخُت انًعبصرة فٍ اعبدة اعًبر يذَُت انًىصم

1062 

6 
انعًبرة واالضتذايت  -خبيعت انًىصم –انعًبرة انُذوة انعهًُت نمطى هُذضت 

 )تىظُف انتمُُبث انًعبصرة وانسهىل انًسهُت نتسمُك بُئت يبُُت يطتذايت (

1069 

 
يصراث تنًيت لذراث أعضبء ىيئت انتذرضببعبً: دً  

يضى انبرنبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

0 
 1006 ربيعت انًٌصم –طرائك انتذريص انزبيعي 

2 
 1062 ربيعت انًٌصم –ضاليت انهغت انعربيت 

 

لبو ببإلشراف عهييب انتيانًبرطتير ًانذكتٌراه  رضبئم  

 تبريخ انتطزيم عنٌاٌ انرضبنت اضى انببحج و

0 
عهٍ/  رشب عبذ انكرَى

 /يبخطتُرخبيعت انُهرٍَ

 1002 يشرف ثبٍَ –اَشبء نألبُُت انعبنُت تؤثُر انتكُىنىخُب فٍ 

2 
َىضف/ يفبز طبرق 

خبيعت 

 /يبخطتُرانًىصم

 1062 يسبكبة انطبُعت انسُت فٍ انعًبرة

4 
رإي يثًُ دمحم 

َبضٍُ/خبيعت انًىصم 

/يبخطتُر فٍ يرزهت 

 انبسث

 1062 تىظُف تمُُبث االَشبء فٍ اَتبج انهُئبث انسضرَت انتمهُذَت

6 
   

0 
   

4 
   

9 
   

6 
   

 
لبو بًنبلشتيب انتيانرضبئم   

 انتبريخ عنٌاٌ انرضبنت اضى انببحج و

0 
نًً عبذ انىهبة دمحم/ 

خبيعت 

كفبءة االًَبط انشكهُت نهصفىف انًذرضُت فٍ تسمُك يفبهُى 

 انعًبرة انخضراء

1061 



 خبيعت انًىصم/ كهُت انهُذضت

عُىاٌ انبرَذ االنُكتروٍَ                       رلى انهبتف                                 انتذرَطٍ            اضى   

 /يبخطتُرانًىصم

2 
/ يىفك َىَصيُطبء 

خبيعت 

 انًىصم/يبخطتُر

أثر انُظى االَشبئُت عهً انشكم فٍ تىخهبث انعًبرة انعربُت 

 انًعبصرة

1062 

3 
فرذ  صالذ عبذ 

انهطُف / خبيعت 

 انًىصم/ دبهىو عبنٍ

أثر انتىلُع انعشىائٍ ألبُُت انًذارش عهً كفبءة االضبءة 

تمُُى والع زبل انًذارش فٍ  –انطبُعُت نهصفىف انذراضُت 

 يذَُت انًىصم

1062 

 
 


