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 انـجـٍـبَـبد انـشـخـصـٍـخ أٔالً:
 

  انزقى انٕظٍفً انغجٕري د. يحًذ أحًذ ػهً عذٔع االطى

 يذرص انًزرجخ انؼهًٍخ

 قظى انُٓذطخ انكٓزثبئٍخ-كهٍخ انُٓذطخ –عبيؼخ انًٕصم  عٓخ انؼًم

 قذرح ٔيكبئٍ    -   ُْذطخ كٓزثبئٍخ انزخصص

 24151951570 انغٕال 24151951570 انؼًم ْبرف

 mohammadalijuboori66@uomosul.edu.iq انجزٌذ االنكززًَٔ
    https://www.researchgate.net/profile/Dr MohammadA.A.Aljuboori انًٕقغ االنكززًَٔ 

 

 

 انـؼـهـًـٍـخ انًؤْالدصـبَـٍـبً: 
 

 انزخصص انجهذ اطــى انغبيؼـــخ طــُخ انزخـزط انذرعـخ

 3002 الدكـتــــوراه
ٔأَظًخ انقذرح يحطبد  رٔطٍب طبٌ ثطزطجٕرك

 انكٓزثبئٍخ

 الماجســــتيـر
شجكبد ٔيُظٕيبد  ٍبرٔط طبٌ ثطزطجٕرك 9111

 انقذرح انكٓزثبئٍخ

 ُْذطخ كٓزثبئٍخ  انؼزاق عبيؼخ انًٕصم 9110 البكالوريـوس

 

 

 انخجزاد انؼًهٍخصـبنـضـبً: 
 

 انفززح انشيٍُخ عٓخ انؼًم انٕظٍفخ

 5997-5990 كهٍخ انُٓذطخ-عبيؼخ ركزٌذ يُٓذص

 5991-5997                كهٍخ انُٓذطخ                 -بيؼخ انًٕصمع                                  يُٓذص                  

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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طبنت دراطبد ػهٍب /رٔطٍب   )يغبس  

 ثؼضخ(  

                                          0222- 5991               عبيؼخ طبٌ ثطزص ثٕرك -رٔطٍب   

 انى االٌ - 0222ٍي كهٍخ انُٓذطخ –عبيؼخ انًٕصم  ػضٕ انٍٓئخ انزذرٌظٍخ

   

 

 انجحٕس ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٍـخ راثـؼـبً:
 

5 
 0220رٔطٍب -يؤرًز انزُظٍى األيضم ألٔرٕيبرٍكٍخ انفصم انحًهً انززددي فً يٕدٌم يُظٕيخ انقذرح  /

0 
  0225رٔطٍب  -فصم األحًبل ثظجت ْجٕط انززدد فً يُظٕيخ انقذرح /  يؤرًز

2 
فصم انززددي ألقم أَحزاف فً انززدد ٔاقصز حبنخ ػبثزح فً ضزٔف انخهم فً يجذأ رصًٍى أٔرٕيبرٍكٍخ ان

 0222رٔطٍب   –يُظٕيخ انقذرح  /   يؤرًز 

7 
 0222رحظٍٍ انجٍبَبد انزقٍُخ ألَظًخ انفصم انززددي انحًهً فً يُظٕيخ انقذرح / يؤرًز رٔطٍب  

1 
يُغش    /انًٕصم   –رصًٍى يُظٕيخ طٍطزح أٔرٕيبرٍكٍخ نضًبٌ اطزًزارٌخ رغذٌخ األحًبل  / كهٍخ انُٓذطخ 

0251     

1 
 0251, 0252أقبيخ دٔراد رؼهٍى يظزًز/  

 

 

 انزذرٌت ٔاألػًبل انزطٕػٍخخـبيـظـبً: 
    

حفمة تكريم + المساهمة في اعمال تطوعية  رفع االنقاض لقسم الكهرباء + تبرع كرتات رصيد لمطمبة  3
8181   -8102  الترقيات  

 

 
 شبرك فٍّ انزًانًؤرًزاد انؼهًٍخ طبدًطب: 

 انزبرٌخ اطى انًؤرًز و

   41/2/2002 ًؤرًز انزبطغ نهزكُهٕعٍب انؼبنٍخ فً انؼهى /  رٔطٍبان 0

 22/9/2004 يؤرًز اطجٕع انٍٕثٍم انؼهًً نهغبيؼخ /  رٔطٍب 8

   2002 هزكُهٕعٍب انؼبنٍخ فً انؼهى /  رٔطٍبن انؼبشزًؤرًز ان 3

 2042 انٍٕثٍم انفضً نكهٍخ انُٓذطخ  مؤتمر  4

  ديشبركخ فً ػذح َذٔا 5

6   

 
 طبثؼبً: دٔراد رًٍُخ قذراد أػضبء ٍْئخ انزذرٌض

ًطى انجزَبيظ انزذرٌجأ و  انزبرٌخ 

 5997 دٔرح انحبطجخ ٔرطجٍقبرٓب 0

 0251 ثزَبيظ يبرالةفً   fazzy controlدٔرح ال  8

  فً انحبطجخ    DSPدٔرح ال  3
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4 
English Languages 4991 

   

 

 رطبئم انًبعظزٍز ٔانذكزٕراِ انزً قبو ثبإلشزاف ػهٍٓب

 ا

 ربرٌخ انزظغٍم ػُٕاٌ انزطبنخ اطى انجبحش و

 
   ال ٌٕعذ

 

 انزطبئم انزً قبو ثًُبقشزٓب

 انزبرٌخ ػُٕاٌ انزطبنخ اطى انجبحش و

 
   ٌٕعذال 

 


