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 انـجـٍـبَـبد انـشـخـظـٍـخ أٔالً:

 

  انرلى انٕظٍفً خبنذ احًذ عجذ هللا االضى

 يطبعذ يذرش انًرتجخ انعهًٍخ

 انُٓذضخ انًذٍَخلطى  –كهٍخ انُٓذضخ  –ربيعخ انًٕطم  رٓخ انعًم

 اَشبءادُْذضخ  انتخظض

 669007760696677 انزٕال 669007770970777 انعًم ْبتف

 االنكترًَٔانجرٌذ 

@uomosul.edu.iqkhalid.alnuaemie75 

 ,@gmail.comkh75ah44  

 

 انًٕلع االنكترًَٔ 

omosul.edu.iqhttp://engineering.u 

https://scholar.google.com/citations?user=BS9bcf8AAAAJ&hl=en 

Talaat_Alaanehttps://www.researchgate.net/profile/ 

 

 

 

 انـعـهـًـٍـخ انًؤْالدحـبَـٍـبً: 

 

 انتخظض انجهذ اضــى انزبيعـــخ ضــُخ انتخـرد انذررـخ

    --- الدكـتــــوراه

 يذًَُْذضخ  انعراق ربيعخ انًٕطم 0241 الماجســــتيـر

 يذًَُْذضخ  انعراق ربيعخ انًٕطم 4111 البكالوريـوس

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 انخجراد انعًهٍخحـبنـخـبً: 

 

 انفترح انسيٍُخ ًمرٓخ انع انٕظٍفخ

يُٓذش يختجر فحض انًٕاد 

 االَشبئٍخ
 0606-0669 يختجر انًٕاد االَشبئٍخ –كهٍخ انُٓذضخ 

 انى االٌ -0669 انًكتت االضتشبري –كهٍخ انُٓذضخ  عضٕ يكتت اضتشبري ُْذضً

 انى االٌ - 0020يٍ  كهٍخ انُٓذضخ –ربيعخ انًٕطم  عضٕ انٍٓئخ انتذرٌطٍخ

 

 ٕث ٔاألَشطخ انـعـهـًـٍـخانجح راثـعـبً:

 

 خٕاص انطرٌخ ٔانًتظهجخ نهخرضبَخ عبنٍخ انًمبٔيخ راتٍخ انرص ٔانًطهحخ ثبالنٍبف انفٕالرٌخان 0

 عبنٍخ انًمبٔيخ راتٍخ انرص ٔانًطهحخ ثبالنٍبف انفٕالرٌخيمبٔيخ انمض نهعتجبد انخرضبٍَخ  0

7  

 انكتت ٔانًؤنفبد:

 

 انتذرٌت ٔاألعًبل انتطٕعٍخخـبيـطـبً: 

 

 انًٕطم  يٍ انطبحم االٌطر فًتريٍى انذٔرانًٓذيخ فً انًُطمخ انمذًٌخ  -0

 انتطٕع ثبألشراف عهى انًشبرٌع االغبحٍخ -0

 فً انًٕطم  ثئر ضطحً 06االشراف عهى حفر ٔتأٍْم اكخر يٍ  -7

 اعذاد تظبيٍى ٔرذأل كًٍبد نًشبرٌع اغبحٍخ -0

 فً كركٕن االلطبو انذاخهٍخ  نهطالة انُبزحٍٍ فًاد اغبحٍخ تٕزٌع يطبعذ -5

 
 شبرن فٍّ انتًانًؤتًراد انعهًٍخ ضبدًضب: 

 انتبرٌخ اضى انًؤتًر و

 

 ضبثعبً: دٔراد تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ انتذرٌص

ًضى انجرَبيذ انتذرٌجأ و  انتبرٌخ 

ربيعخ انًٕطم –طرائك انتذرٌص انزبيعً  0  0600 

ربيعخ انًٕطم –نحبضٕة ثريزٍبد ا 2  0600 

ربيعخ انًٕطم –ضاليخ انهغخ انعرثٍخ  3  0607 

 0607 دٔرح كفبءح انحبضٕة 4

 0667 دٔراد فً انتًٍُخ انجشرٌخ 5

 

لبو ثبإلشراف عهٍٓب انتًانًبرطتٍر ٔانذكتٕراِ  رضبئم  
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 تبرٌخ انتطزٍم عُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحج و

 
   ال ٌٕرذ

ُبلشتٓبلبو ثً انتًانرضبئم   

 انتبرٌخ عُٕاٌ انرضبنخ اضى انجبحج و

 
   ال ٌٕرذ

 


