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 اٌـجـُـبٔـبد اٌـشـخـصـُـخ أوالً:
 

 575455414 اٌرلُ اٌىظُفٍ خبٌذ اثراهُُ حطٓ ػُذاْ اٌَدّبٌٍ االضُ

 ِذرش    اٌّرتجخ اٌؼٍُّخ

 خبِؼخ اٌّىصً / وٍُخ اٌهٕذضخ / اٌهٕذضخ اٌُّىبُٔىُخ خهخ اٌؼًّ

 لىي حرارَخ  اٌتخصص

       51151554991 اٌدىاي 51177911777 هبتف اٌؼًّ

    Kmsdrhs1961@gmail.com اٌجرَذ االٌىترؤٍ

    Kmsdrhs1961@gmail.com اٌّىلغ االٌىترؤٍ 
 

 

 اٌـؼـٍـّـُـخ اٌّؤهالدثـبٔـُـبً: 
 

 اٌتخصص اٌجٍذ اضــُ اٌدبِؼـــخ ضــٕخ اٌتخـرج اٌذرخـخ

لدكـتــــوراها  -------- ----------------------- --------- ------------ 

 لىي حرارَخ َىغطالفُب وٍُخ اٌُّىبُٔه –خبِؼخ ثٍغراد   1986امتياز  الماجســــتيـر

 ُِىبُٔه طبئراد َىغطالفُب لطُ اٌُّىبُٔه -خبِؼخ ضُراَُفى  امتياز 4891 البكالوريـوس

 

 ٍُّخاٌخجراد اٌؼثـبٌـثـبً: 
 

 اٌفترح اٌسُِٕخ خهخ اٌؼًّ اٌىظُفخ

 4899-4891 الحبانية -الهندسة الجوية  مهندس

 4884-4899 كركوك -الهندسة الجوية  الطائرات محركاترئيس قسم 

 4881-4884 كركوك -الهندسة الجوية  مدير شعبة الميكانيك

 4888-4881 الموصل/قطاع خاص مدير معمل انتاج حديد التسليح

 0222-0222 العامة شركة جابر بن حيان شعبة التجاريةقسم  ال رئيس

 لحد االن -0221 جامعة الموصل عضو هيئة تدريسية

 0242-0221 قسم الهندسة الميكانيكية مقرر قسم

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جامعة المىصل/ كلية الهندسة

عنىان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            م اس  

 اٌجحىث واألٔشطخ اٌـؼـٍـّـُـخ راثـؼـبً:
 

7 
 ثذًَ ِىلغ رو حرارٌ ِجبدي راد غبزَخ ذحوح فٍ اٌّتىفرح اٌطبلخ ٌتحًٍُ  ٌٍثرِىدإَّه اٌثبٍٔ اٌمبٔىْ اضتخذاَ

2 
  تأثُر ارتفبع اٌّطبراد ػًٍ لىح دفغ اٌّحرن إٌفبث

7 
 اٌّشبروخ فٍ دوراد اٌتؼٍُُ اٌّطتّر وّحبضر

5 
 اٌّشبروخ فٍ أػّبي اٌّىتت االضتشبرٌ اٌهٕذضٍ فٍ ِدبي خذِخ اٌّدتّغ

 

 

 اٌتذرَت واألػّبي اٌتطىػُخخـبِـطـبً: 
 

وثذوْ ِخصصبد أو تذوَر ٌالخبزاد  2577-2557ٌذواَ فٍ اٌؼطً اٌشتىَخ واٌصُفُخ وٌٍطٕىاد االضتّرار ثب 7  

  خبِؼخ اٌّىصً  2572  ذورح ادارح اٌّشبرَغ اٌهٕذضُخِحبضر ٌ 2

خبِؼخ اٌّىصً  2575 -  2559  ذورح أػطبي ِحروبد االحتراق اٌذاخٍٍِحبضر ٌ 7  

  ًخبِؼخ اٌّىص 2551   دورح طرائك اٌتذرَص 5

  خبِؼخ اٌّىصً 2551 دورح اٌحبضىة اٌٍِ 4

  ثغذاد  7995    -  49 ٔىع طبئرح دورح اخراء اٌتحطُٕبد ػًٍ ِحرن 7

ثغذاد  7944       تأهًُ ٌٍؼًّ ػًٍ ِحروبد اٌطبئراداٌدورح  1    

ثغذاد 7941   دورح تأهًُ ٌٍؼًّ ػًٍ إٌّظىِبد اٌُّىبُٔىُخ ٌٍطبئراد 4  

9 
 تٍف إٌشبطبد فٍ اٌمطُ ) ٔشبطبد طالثُخ , اػبدح تأهًُ اٌمطُ ,ٌدبْ اٌمطُ (اٌّشبروخ فٍ ِخ

75 
 شروخ خبثر ثٓ حُبْ اٌؼبِخ  2557دورح ضّبْ اٌدىدح  

77 
 اػّبي اضتشبرَخ ودراضبد خذوي ٌٍّىتت االضتشبرٌ اٌهٕذضٍ فٍ اٌدبِؼخ 

 
 شبرن فُه اٌتٍاٌّؤتّراد اٌؼٍُّخ ضبدًضب: 

خاٌتبرَ اضُ اٌّؤتّر َ  

 2006-2014 حضىر ػذد ِٓ اٌّؤتّراد وإٌذواد اٌؼٍُّخ 7

 
 ضبثؼبً: دوراد تُّٕخ لذراد أػضبء هُئخ اٌتذرَص

ٍضُ اٌجرٔبِح اٌتذرَجأ َ  اٌتبرَخ 

 2551 دورح طرائك اٌتذرَص خبِؼخ اٌّىصً  7

 2551  خبِؼخ اٌّىصً  دورح اٌحبضىة اٌٍِ 2

 2577 دورح اٌترلُخ اٌؼٍُّخ 7

 

 

 
 


