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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي أحمد فؤاد محمود عبدهللا النعمة ·د االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 جامعة الموصل   –كلية الهندسة  – ميكانيكيةهندسة الالقسم  جهة العمل

 جريان الموائع وانتقال الحرارة – ميكانيكيةهندسة  التخصص

 ̶ ̶̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ الجوال ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ العمل هاتف

  ahmedfalneama@uomosul.edu.iqand  ahmedfalneama@gmail.com البريد االلكتروني

 https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Al-Neama الموقع االلكتروني 
 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 المملكة المتحدة جامعة ليدز 2018 الدكـتــــوراه
ع وانتقال موائجريان ال – هندسة ميكانيك

 حرارةال

 قوى حرارية – هندسة ميكانيك العراق جامعة تكريت 2003 الماجســــتيـر

 عام – هندسة ميكانيك العراق جامعة الموصل 2000 البكالوريـوس

 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 2007من  جامعة الموصل  – كلية الهندسة عضو الهيئة التدريسية

 الى االن - 2001من  تكريتجامعة  –كلية الهندسة  تصميم وتصنيع أبراج التبريد

 الى االن - 2014من  ليدزجامعة  –كلية الهندسة  Microchannel heat sinksتصميم وتصنيع 

 االن الى - 2014من  ليدزجامعة  –كلية الهندسة  تصميم المجمعات الشمسية

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الى االن - 2003من  العراق –الموصل  استشاري في نقابة المهندسيين العراقية

 مقييم علمي في عدة مجالت عالمية منها:

1) Applied Thermal Engineering 

2) International Journal of Heat and 

     Mass Transfer 

3) International Journal of Thermal 

     Sciences. 

 الى االن - 2015من  جالت عالميةم

 

 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
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  الكتب والمؤلفات: 

 ال يوجد 1
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 المواد التدريسية: الدراسات االولية

1 Power Plant (4th Year_Mechanical Engineering) 

2 Engineering) _MechanicalYear rdInternal Combustion Engines (3 

3 Civil Engineering)_Year ndconditioning (2-Refrigeration and Air 

4 Engineering) _MechanicalYear ndProgramming (2 

5 Thermodynamics (2nd Year_Electrical Engineering) 
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6 Physics (1st Year_Mechanical Engineering) 

 

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسخامس  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  1  0201  
جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  2  2011 
جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  3  2018 
4 SolidWorks software – University of Leeds 2017 

5 Comsol Multiphysics – University of Leeds 2016 

 


