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 أوالً: اٌـجـُـبٔـبد اٌـشـخـصـُـخ

 

 484555584 اٌرلُ اٌىظُفٍ غُذاء اثراهُُ حطُٓ عٍٍ اٌطراط  االضُ

 ِذرش ِطبعذ اٌّررجخ اٌعٍُّخ

  ُخهٕذضخ اٌُّىبُٔىاٌلطُ  –وٍُخ اٌهٕذضخ  –عبِعخ اٌّىصً  اٌعًّعهخ 

 أزبط وِعبدْ  –هٕذضخ ُِىبُٔه  اٌزخصص

 559647758868669 اٌغىاي 57758868669 اٌعًّ هبرف

 ghaidaa.alsarraj2019@uomosul.edu.iq اٌجرَذ االٌىزرؤٍ

 http://www.researchgate.net/profile/ Ghaidaa Alsarraj اٌّىلع االٌىزرؤٍ 

 

 

 صـبٔـُـبً: اٌّؤهالد اٌـعـٍـّـُـخ

 

 اٌزخصص اٌجٍذ اضــُ اٌغبِعـــخ ضــٕخ اٌزخـرط اٌذرعـخ

    --- الدكـتــــوراه

 هٕذضخ ُِىبُٔه  اٌعراق عبِعخ اٌّىصً 4102 الماجســــتيـر

 ُِىبُٔه هٕذضخ  اٌعراق عبِعخ اٌّىصً 0991 البكالوريـوس

 

 صـبٌـضـبً: اٌخجراد اٌعٍُّخ

 

 اٌفزرح اٌسُِٕخ عهخ اٌعًّ اٌىظُفخ

 4584اًٌ  -8997ِٓ وٍُخ اٌهٕذضخ –عبِعخ اٌّىصً  ِهٕذش

 ٌحذ االْ  -4584ِٓ  وٍُخ اٌهٕذضخ –عبِعخ اٌّىصً  عضى اٌهُئخ اٌزذرَطُخ

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 راثـعـبً: اٌجحىس واألٔشطخ اٌـعـٍـّـُـخ

 

 ربرَخ إٌشر اضُ اٌّغٍخ اٌجحش اضُ د

8 
دراضخ رحٍٍُُخ وعٍُّخ فٍ طرَمخ اٌّىازٔخ راد االخزجبراد اٌزغرَجُخ 

 اٌضالصخ

 4559 ِغٍخ اٌرافذَٓ

4 
ربصُر اٌّعبِالد اٌحرارَخ عًٍ ِمبوِخ ربوً صٍت ِزىضظ اٌىبرثىْ فٍ 

 ُِبٖ عُٓ وجرَذ

ِغٍخ رىرَذ ٌٍعٍىَ 

 اٌهٕذضُخ

4584 

3 
ٌٍّىاد اٌّزراوجخ راد االضبش االثىوطٍ اٌّمىاح ثحجُجبد ضٍىن اٌسحف 

 ورثُذ اٌطٍىىْ / اٌُبف اٌىبرثىْ

 4585 ِغٍخ اٌرافذَٓ

 

4 
Theoretical stress analysis of stresses produced by centrifugal 

force for different turbine blade alloys. 
 2019 ِغٍخ اٌرافذَٓ

5 

Effect of  natural and industrial fibers reinforcement on 

mechanical properties and polymeric matrix composites 

 

International journal 

of Advanced science 

and Technology 

2020 

6 

Finding the best rotational speed affecting the stresses 

analysis for gas turbine blades subjected to centrifugal 

forces. 

International journal 

of mechanical and 

production 

engineering research 

and development 

2020 

 

 إٌذواد اٌعٍُّخ اٌزٍ شبرن فُهبخـبِـطـبً: اٌّؤرّراد و

 

 اٌزبرَخ اٌّؤرّراد د

1 2
nd

 International discussion science conference ( corona pandemic impact 

on the local and global animal production ) 

16/5/2020 

  إٌذواد 

8 
 )اٌفحىصبد اٌهٕذضُخ ٌٍّىاد )لطُ هٕذضخ اٌُّىبررؤىص

15/2/2018 

4 
 اٌحذَضخ)لطُ اٌهٕذضخ اٌُّىبُٔىُخ( ادارح ِصبدر اٌطبلخ واٌطُطرح عًٍ اٌزٍىس فٍ ثالد اٌرافذَٓ

15/3/2018 

 29/11/2018 اضزخذاَ ٔظبَ ادارح اٌّؤرّراد واٌّغالد اٌعٍُّخ /اٌغبِعخ اٌزمُٕخ اٌشّبٌُخ 3

 26/11/2018 َىَ اٌزصبُُِ/ عبِعخ اٌّىصً /وٍُخ اٌهٕذضخ/ لطُ هٕذضخ اٌّىارد 4

5 Microprocessor and Microcontroller Types and Differences 19/5/2020 

 8/4/2020 حطبة ِٕظىِخ اٌطبلخ اٌشّطُخ  6

7 Special machine and its application   9/4/2020 

 20/5/2020 اٌجبَىُِىبُٔىٍ ٌحطبة اٌطبلخ اٌّصروفخ اصٕبء اٌغهذ اٌجذٍٔ  اٌزحًٍُ اٌزشرَحٍ و 8

 16/5/2020 اضبءاد فٍ اٌجحش اٌعٍٍّ 9

10 Corona pandemic crisis between vaccine and treatment 20/5/2020 

 30/4/2020 وُفُخ ادارح طبئفخ إٌحً إلٔزبط اٌعطً 11

 2/5/2020 وثرَطبُٔب (  ودور اٌغهبد اٌحىىُِخ ) اٌعراق COVID-19االعراءاد اٌىلبئُخ واٌصحُخ ٌٍحذ ِٓ فبَروش  12

13 Effect of Power quality degrading on power system 12/4/2020 
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14 COVID 19 :cell therapy ,heart ,lung and laboratory diagnostic tests 30/4/2020 

 

 سادسا: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة ااتدريس

 اٌزبرَخ أضُ اٌجرٔبِظ اٌزذرَجٍ د

عبِعخ اٌّىصً   ---ٔظبَ رشغًُ اٌىٔذوز    8  4557 

ٔمبثخ اٌّهٕذضُٓ  ---- 4 Fiscal Management  2008 

ٔمبثخ اٌّهٕذضُٓ  ---  3 Leadership And Communication  2008 

ِعهذ اٌهذي  ----  رمُٕخ اٌّعٍىِبد 4  2008 

عبِعخ اٌّىصً  -لٍ اٌحبضجخ ورطجُمبرهب اٌّخزٍفخ  5 Auto CAD َ4585 اضزخذاَ ٔظب 

 --اٌّفبهُُ االضبضُخ فٍ عٍُّخ اٌمُبش اٌذلُك ٌالعّبي اٌهٕذضُخ اٌُّىبُٔىُخ  6

 عبِعخ اٌّىصً  

4585 

عبِعخ اٌّىصً  – رصبُُِ أظّخ اٌزجرَذ 7  4588 

      –اٌفرِزخ  –صُبٔخ ؤصت ورصٍُح اٌحبضىة ورطرَمخ رٕصُت اٌجراِظ  8

 عبِعخ اٌّىصً  

4588 

اعً اٌحصىي عًٍ شهبدح االعزّبد ٌّخزجراد  رطجُك واعذاد ٔظبَ اٌغىدح ِٓ 9

اٌفحص وحطت اٌّىاصفبد اٌذوٌُخ وثبٌزعبوْ ِع اٌغهبز اٌّروسٌ ٌزمُُص 

عبِعخ اٌّىصً  –واٌطُطرح إٌىعُخ   

2011 

عبِعخ اٌّىصً  -طرائك اٌزذرَص   85  4587 

عبِعخ اٌّىصً  –ضالِخ اٌٍغخ اٌعرثُخ  88  4588 

 Trello 20/4/2020ادارة المهام عبر برنامج  12

13 Digital Control System 22/4/2020 

14 Team Viewer 11/4/2020 

 10/4/2020 وبعض البرامج المساعدة Meetالية التدريب على برنامج  15

 28/4/2020 االكسل  جاالستخدامات االحترافية لبرنام 16

 21/4/2020 اضافات حاسوبية مساعدة بالتعليم االلكتروني 17

 PADLET & POWTOON 19/4/2020برامج مساعدة في انشاء المحتوى االلكتروني 18

 CANVA&EDPUZZLE 20/4/2020برامج مساعدة في انشاء المحتوى االلكتروني  19

 21/4/2020 تصميم المواقع االلكترونية  20

 26/4/2020 كيفية تنظيم واعداد البحوث العلمية 21

 3/5/2020 وتصدير معلومات المشاركين وادارتهاالية اصدار الشهادات  22

التعامل مع قناة اليوتيوب ومناهج المحاضرة وتحميلها ولربطها مع منصة كالس  23

 روم 

14/4/2020 

24 Google Sketch up 17/4/2020 
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 12/4/2020 استخدام النماذج ألجراء االختبارات االلكترونية  25

 10/4/2020 والية تسجيل الحضور الكترونيا  meetالتدريب على برنامج  26

 22/4/2020 طريقة استالم وتصحيح اجابات الطالب في االمتحان االلكتروني 27

 KAHOOT 18/4/2020برامج مساعدة في انشاء المحتوى االلكتروني  28

29 Google Classroom 11/4/2020 

 Zotero 29/4/2020ادارة المصادر باستخدام برنامج  30

31 Regarding How to deal with &treat COVID-19 atients 30/4/2020 

 

 

 

 

 ضبثعب: رضبئً اٌّبعطزُر اٌزٍ لبَ ثّٕبلشزهب    

 ربرَخ اٌزطغًُ عٕىاْ اٌرضبٌخ اضُ اٌجبحش د

 
   ال َىعذ

 

ب اٌزٍ لبَ ثّٕبلشزه اٌذوزىراٖ اٌرضبئً صبِٕب:  

 اٌزبرَخ عٕىاْ اٌرضبٌخ اضُ اٌجبحش د

 
   َىعذال 

 

 

 اٌٍغبْ اٌزٍ شبرن فُهبربضعب:

 

  اضُ اٌٍغٕخ د

 2004-2010 ٌغٕخ عرد اعهسح لطُ اٌهٕذضخ اٌُّىبُٔىُخ 8

اٌطالثُخ                        ٕشبطبدٌغٕخ اٌ 4  2017-2018 

ٌغٕخ االرشبد اٌزرثىٌ                               3  2018-2019 

4545/4589 ٌغٕخ االرشبد اٌزرثىٌ 4  

4545/4589 ٌغٕخ اٌّمرراد اٌذراضُخ 5  

4545/4589 ٌغٕخ ِٕبلشخ ِشبرَع اٌصف اٌراثع 6  

4548/4545 ٌغٕخ االرشبد اٌزرثىٌ 7  

4548/4545 ٌغٕخ ِشبرَع اٌزخرط 8  

 

 

 

 
 



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 

. 

 


