
الهندسة  جامعة الموصل/ كلية  

 اسم التدريسي                                 رقم الهاتف                                 عنوان البريد االليكتروني

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 414500098 الرقم الوظيفي خالد الياس حمو شيخو  االسم 

 مدرس مساعد المرتبة العلمية 

 قسم الهندسة الميكانيكية  -كلية الهندسة -جامعة الموصل جهة العمل

 ميكانيك تطبيقي  التخصص 

 07512194131 الجوال  07701729822 العمل هاتف

           khalidalsheekho@gmail.com         khalid1974@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني 

 eekhoSh-https://www.researchgate.net/profile/Khalid_Al الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  جســنة التخـر الدرجـة

    ------ الدكـتــــوراه

 ميكانيك تطبيقي العراق جامعة الموصل 2010 الماجســــتيـر

 ميكانيك عام  العراق جامعة الموصل 1997 البكالوريـوس 

 

 

 ية الخبرات العملثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة 

ية لتصليح آليات رئيس اللجنة الفن

 الجامعة
 2005-2004 رئاسة جامعة الموصل

 2005-2004 رئاسة جامعة الموصل عضو لجنة جرد الموجودات الثابتة

ت خدماة المعاون مسؤول شعب

 انة في المجمع الثاني والصي
 2006-2005 رئاسة جامعة الموصل

 2006-2005 الموصلرئاسة جامعة لميكانيك في مديرية وحدة امسؤول 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Khalid_Al-Sheekho?
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 الخدمات والصيانة

رئيس لجنة المشتريات في مديرية 

 الخدمات والصيانة
 2007-2006 رئاسة جامعة الموصل

رئيس لجنة مشروع ماء كلية  

 ات لغابالزراعة وا
 2009-2009 رئاسة جامعة الموصل

عضو لجنة المشتريات العامة في 

 ت والصيانةالخدما
 2010-2010 رئاسة جامعة الموصل

 الى االن - 2010من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  تدريسية عضو الهيئة ال

عضو المؤتمر العام لنقابة  

 26المهندسين العراقية الدورة 
 2018الى  -2010من  فرع نينوى ة / راقينقابة المهندسين الع

 2014الى -2012من  كلية الهندسة –ل جامعة الموص عضو في اللجنة االمتحانية

دفاتر االمتحانية عضو لجنة اتالف ال

 )لجنة مركزية( 
 2014الى -2012من  كلية الهندسة –جامعة الموصل 

عضو لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية 

 )لجنة مركزية( 
 لحد اآلن -2018من  كلية الهندسة –صل والم جامعة

 2018الى -2017من  كلية الهندسة –موصل جامعة ال عضو لجنة التعليم المستمر

 ةألثاث واألجهز عضو لجنة جرد ا

 المختبرية
 2020-2018من  كلية الهندسة –جامعة الموصل 

عضو المؤتمر العام لنقابة  

 27المهندسين العراقية الدورة 
 لحد اآلن  -2018من  العراقية / فرع نينوى ين ندسهالم نقابة

 لحد اآلن -2018من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو لجنة اإلجازات الدراسية 

شعبة  –سؤول وحدة قبول الطلبة م

 الدراسات العليا 
 لحد اآلن -2019من  كلية الهندسة –جامعة الموصل 

ممثل كلية الهندسة في نقابة 

 ين/ فرع نينوىراقيالع ناألكاديميي
 لحد اآلن -2019من  كلية الهندسة –جامعة الموصل 

لة  سة وتدقيق حاعضو لجنة درا

 قيودهمطلبة الدراسات العليا المرقنة 
 لحد اآلن -2019 كلية الهندسة –جامعة الموصل 

ررات  عضو لجنة تسجيل المق

 ى األول(مستوال)
 لحد اآلن -2019 كلية الهندسة –جامعة الموصل 

 لحد اآلن -2020 كلية الهندسة –جامعة الموصل  نة االمتحانية للجو اضع
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ً رابـ  البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة :عـا
 

1 
Kh. E. Hammo, A. M. Abdullah, and O. A. Mohammed, “The Effect of Unbalance on the 

Cyclic Stresses of a Flexible Rotor Mounted on Oil-Film Bearing Using Finite Elements 

Technique”, Al-Rafidain Engineering Journal, Vol. 22, No. 1, Feb. 2014. 

 

 

Khalid Elias Hammo, Dr. Zakariya Yahya Mohammad, “Modelling and Construction of a 

Two – Axis Sun Tracking System For a Mobile Solar Cell Panel”, International Journal of 

Scientific and Engineering Research (IJSER), Volume 10, Issue 9, September 2019. 

  

Ahmed M. Daabo, Khalid E. Hammo, Omar A. Mohammed, Ali. A. Hassan, “Performance 

Investigation and Design Optimization of Micro Scale Compressed Air Axial Turbine for 

Domestic Solar Powered Brayton Cycle”, Sustainable Energy Technologies and Assessments 

(ELSEVIER) 37, (2020), 100583      
 

 

 الكتب والمؤلفات: 

1 
----------------------------------- 
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 التدريب واألعمال التطوعية خـامـسـاً: 
 

1 
 الحملة التطوعية للتبرع بالكتب العلمية.على االشراف 

2 
 ية. يكدسة الميكاننازات طلبة قسم اله على اقامة معرض لمشاريع وانجراف االش

3 
 المشاركة في حملة تشجير أقسام كلية الهندسة

 
 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية  سادًسا: 

 التاريخ  اسم المؤتمر  م

1 
الموصل   لكلية  –جامعة  الثاني  الهندسي  المؤتمر   / الهندسة  للفترة    كلية  الهندسة 

 2013كانون االول  21-19من 
2013 

2 
الع  ))ملالندوة  الموسومة  مصاية  الطاقةادارة  بالد    در  في  التلوث  على  والسيطرة 

 (( في قسم الهندسة الميكانيكية.لرافدين الحديثةا
2018 

3 
 2018 27سين العراقية / فرع نينوى للدورة المؤتمر السنوي األول لنقابة المهند
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4 
))ا الموسومة  العلمية  إللندوة  المعاصرة  التقنيات  الموصلتوظيف  مدينة    ((  حياء 

 . العمارة قسم هندسة في
2019 

5 
الموسو العلمية  الواقع الندوة  بين  العراق  في  الكهربائية  التوليد  ))وحدات    مة 

 والطموح(( في قسم الهندسة الميكانيكية. 
2019 

 2019 27ين العراقية/ بغداد )المركز العام( للدورة المؤتمر السنوي االول لنقابة المهندس 6

اال 7 الذكاء  تكنولوجيا  ))ادارة  الموسومة  العلمية  كأ  ناعيطصالندوة  داة  واستخدامها 
 2019 .ةفي تنمية المجتمعات(( في قسم الهندسة الميكانيكي

الموسومة 8 العلمية  للمتحس))    الندوة  االداءالحراري  الموصل  ين  مدينة  في  باني 
 2019 ة.كيانيدسة الميك في قسم الهن  واستخدام التقنيات الحديثة في تكييفها((

المتراكبة 9 تصنيعهالمواد  طرق  الميكانيكية,  خصائصها  الصناعية(( ,  وتطبيقاتها  ا 
 2019 .في قسم الهندسة الميكانيكية

))ا 10 الموسومة  العلمية  الحياءل الندوة  فرع  والماء((  بالغذاء  المحمولة   مراض 
 2019 ري.ب البيططالمجهرية في كلية ال

11 
 2019 ة في هندسة النفط والتعدين وال ( المقامعلمية الموسومة )السالمة الندوة الا

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

ي سم البرنامج التدريبأ م  التاريخ  

1 
 2010 جامعة الموصل –س الجامعي طرائق التدري

2 
 2013 جامعة الموصل  –كاد ودورة االوت

3 
 2018 ( OXFORDف بروابط ورشة عمل بعنوان )التعري

4 
 2019 الفيزياء-لومكلية الع–دورة أشباه الموصالت وتطبيقاتها الصناعية 

5 
عمل   التورشة  االجتماعي )دليل  التواصل  لموقع  واالستخدام   سجيل 

 (Research Gate)دسة الميكانيكيةقسم الهن
2019 

6 
)  ورشة كومسل  برنامج  عن  الهندسة Comsolعمل  قسم  في   )

 نيكيةالميكا
2019 

7 
المختبرات  في  للعمل  الرابعة  المرحلة  طلبة  وتأهيل  تدريب  دورة 

 الحياة  قسم علوم طبية بعد التخرج ـ كلية التربية ال
2019 

8 
 2019 لتربية للبنات قسم اللغة العربية دورة كفاءة اللغة العربية ـ كلية ا

9 
ك  ةورش في  المقامة  العلمية(  الترقية  )متطلبات  بعنوان  لية عمل 

 الهندسة ـ قسم هندسة الميكاترونكس
2019 

10 
المخز السيطرة  على  تدريب  برنامج  نيدورة  باستخدام   CIMSة 

 والمقامة كلية علوم البيئة وتقناتها 
2019 

11 
مه على  تدريبية  الحديثة دورة  التقنات  باستخدام  العلمي  البحث  ارات 

 لمقامة في كلية الزراعة والغاباتا
2019 

12 
 2019في مجال الهندسة الميكانيكية( بية بعنوان )برنامج كومسل  دورة تدري
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 ة الميكانيكيةسالمقامة في قسم الهند

13 
اله قسم  في  المقامة  العمل  الميكانيكورشة  بندسة  )شرح وعنية  ان 

 ة تقييم األداء للتدريسيين(استمار
2019 

 

قام باإلشراف عليها  التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

احث اسم الب م  تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  

1 
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قام بمناقشتها  التيرسائل ال  

الرسالة عنوان  اسم الباحث  م  التاريخ  

1 
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2 
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