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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 414500558 الرقم الوظيفي مصطفى احمد فتاح احمد االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية جهة العمل

 رة الذكية(.ميكانيك تطبيقي / سيطرة واهتزازات )السيطرة التقليدية والسيط التخصص

 07707161632 الجوال  العمل هاتف

    dr.ahmed.fattah.18@gmail.com/  ahmed.fattah.a@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

  https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Fattah9 الموقع االلكتروني 
 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 انياالم ( االلمانيةRWTHجامعة اخن ) 2013 الدكـتــــوراه

 سيطرة واهتزازات

، السيطرة )السيطرة التقليدية 

 (الذكية، نمذجة ديناميكية متقدمة

 وقياسات سيطرة العراق جامعة الموصل  2002 الماجســــتيـر

 ميكانيك عام العراق جامعة الموصل  5991 البكالوريـوس

 

  

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2020 كلية الهندسة / جامعة الموصل مسجل كلية الهندسة

 الى االن -2002 جامعة الموصل مدرس

 الى االن -2052 قسم الهندسة الميكانيكية عضو اللجنة العلمية

 الى االن-2052 قسم الهندسة الميكانيكية عضو لجنة التعليم المستمر

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الى االن -2052 قسم الهندسة الميكانيكية رئيس لجنة االعالم

 الى االن-2052 يكيةقسم الهندسة الميكان مشرف مختبر االهتزازات

 2052-2052 قسم الهندسة الميكانيكية عضو اللجنة االمتحانية 

عضو اللجنة المركزية لالشراف 

 على سير االمتحانية التكميلية

 2052-2052 برطلة / الموقع البديل

 2002-2002 قسم الهندسة الميكانيكية مسؤول مختبر الحاسبات 

 2001 الستشاريالمكتب ا عضو لجنة فحص المركبات 

 2002 كلية الهندسة عضو لجنة اعداد دليل كلية الهندسة

 2002-2002 شركة الكندي العامة  يس قسم البحوثرئ

 5999-5991 شركة الكندي العامة مسؤول شعبة التفريز 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

5 

Dr. Zakariya Yahya Mohammad, Ahmed Fattah Ahmed, “Positioning and 

Stabilizing of an inertial System subjected to Oscillatory disturbance using electro-

Hydraulic control”, Al-RAFIDAIN ENGINEERING Journal, vol.15,No.4, year2007. 

 

2 

Aziz R. Al-Bana, Adel A. Abullah, Ahmed Fattah Ahmed, Jorag M. Hanoosh, 

“Measuring the degree of local made sub soil plow chisel frame tolerance to applied 

stresses and its field performance”, Journal of agriculture Mesopotamia, Vol. 34, 

No. 4, 2006. (ISSN 1815-316X). 

 

2 

Ahmed Fattah Ahmed, Burkhard Corves, Felix Allmendinger, “Dynamic Modeling 

of a flexible manipulator with minimum and finite degrees of freedom and 

comparison of modeling methods”, 4th International Congress Design and Modeling 

of Mechanical Systems: CMSM’2011. 

 

4 

طلبات والمشرحة والمصنعة محليا للمحراث المطرحي القالبعلى متتاثير اداء المطارح االعتيادية 
، (4، العدد )( 11، المجلد )، مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعيةشرات المدروسةؤوالمالقدرة 
0202. 

 دراسات االوليةالمواد التدريسية: ال

5 Dynamic and static  

2 Engineering drawing  

3 Strength of material 

4    Computer program (Fortran , Visual basic, Mat lab) 

5 Auto Cad 

6 Machine design 

7 Theory of machine 

8 Vibration 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

9 Control and measurements 

 الماجستير -العليا دراسات المواد التدريسية: ال

1 Control and measurements 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

 .تصميم وتصنيع هوائيات داخلية الجهزة التلفاز 5

وبمواصفات  اعادة تأهيل مكائن معمل ادوية نينوى باالعتماد على الهندسة العكسية في تصميم وتصنيع القطع التالفة 2

 هندسية وتشغيلية عالية.

 دورة التعليم المستمر كمحاضر االوتوكاد الميكانيكي. 2

 دورة تدريبية على استخدام االنترنت كموقع علمي للبحوث. 2

 اعادة تأهيل الطابعات واجهزة االستنساخ الخاصة بقسم الهندسة الميكانيكية. 1

 تنصيب وصيانة الحاسبات. 2

 يب الصف االلكتروني لمختبر التصاميم ومختبر الحاسبات  وتدريب كادر فني على ربط الشبكات.تصميم وتنص 2

 اعداد وتنظيم متطلبات تاهيل كليات جامعة الموصل باستخدام االكسل. 2

 التدريب على استخدام برنامج االكسل وبرامج ذات اهمية في اكمال متطلبات البحث العلمي. 9

ر في تنظيف ورفع االنقاض من قسم الهندسة الميكانيكية باالضافة الى استخراج ورفع االجهزة العمل وبشكل مباش 50

 المختبرية والعدد واالثاث وباقي الملحقات من تحت انقاض بناية الورشة التابعة للقسم.

اض من قسم الهندسة االشراف المباشر على االعمال التطوعية لطلبة قسم الهندسة الميكانيكية في تنظيف ورفع االنق 11

 الميكيانية بعد عمليات التحرير مباشرة.

 الحملة التطوعية للتبرع بالكتب العلمية.االشراف  52

 االشراف على اقامة معرض لمشاريع وانجازات طلبة قسم الهندسة الميكانية.  52

 

 شارك فيه التيالعلمية  والندوات المؤتمراتسادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

كلية الهندسة / المؤتمر الهندسي الثاني لكلية الهندسة للفترة  –جامعة الموصل  5

 2052كانون االول  25-59من 

2052 

2 4th International Congress Design and Modeling of 

Mechanical Systems   Sousse, Tunisia. 
 

2055 

2 8 Kolloquium Getriebetechnik / Aachen. / Germany. 
 

2009 

 اسم الندوة

 2052 ادارة مصادر الطاقة والسيطرة على التلوث في بالد الرافدين الحديثة 5
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 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

 2052 دورة عن اشباه الموصالت / جامعة الموصل 5

 2052 / جامعة الموصل اللغة العربيةسالمة  2

 2055 / المانيا RWTHفي جامعة اخن   ANSYSالتدريب على برنامج  2

 2009 / المانيا  RWTH/ جامعة اخن  MAPLEدورة على برنامج  2

 2009 / المانيا RWTH/ جامعة اخن  MSC ADAMSدورة على برنامج  1

 2002 برمجيات الحاسوب / جامعة الموصل  2

 2001 / جامعة الموصل طرائق تدريس 2

 CNC. 2002التدريب على ماكنة  2

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
 Marwan Thyab 

Ghanim 

Study of the impact of two types of 

conventional and locally manufactured 

theaters for the dumping plow on some 

soil characteristics and energy 

requirements 

2019 

2 
Fahmi Saeed 

 

Modelling and fuzzy control of flexible  

manipulator link with moving end 

effector 

2020 

3 
Mohammed 

Salih Safar 

Improvement the performance of photo-

Voltaic system using cooling controlling 

technique 

2020 

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 2052 ي نظام الرافعات القنطريةالتحكم في موضع وتأرجح الحمل ف احمد راسم محمد امين 5

 


