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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:

 

  الرقم الوظيفي انس عبيد ادريس حميد البالود االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 قسم الهندسة الميكانيكية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 انتاج ومعادن –هندسة ميكانيك التخصص

 446900019567617 لالجوا 446900019567617 العمل هاتف

 anasbalod@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني 
http://engineering.uomosul.edu.iq 

 

 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة نة التخـرجســ الدرجـة

 8415 الدكـتــــوراه
المملكة  جامعة ليستر

 المتحدة

 ومعادن هندسة ميكانيك/انتاج

 هندسة ميكانيك/انتاج ومعادن العراق جامعة الموصل 8447 الماجســــتيـر

 هندسة ميكانيك/عام العراق جامعة الموصل 1669 البكالوريـوس

 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - 8449من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية
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 الكتب والمؤلفات

 التوجد

: الدراسات االوليةالمواد التدريسية  

Mechanical Drawing                                      Mechanical Engineering –Mosul University 1 

Engineering Drawing                                    Mechanical Engineering –Mosul University 2 

Metallurgy                                                     Mechanical Engineering –Mosul University 3 
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Manufacturing processes                              Mechanical Engineering –Mosul University 4 

Engineering Materials                                  Mechanical Engineering –Mosul University 5 

Advanced Solid Mechanics                           Engineering department–Leicester University 6 

Engineering Drawing -AutoCAD                 Engineering department–Leicester University 7 

الماجستير-المواد التدريسية: الدراسات العليا  

Advanced Solid Mechanics                             Engineering dept.–Leicester University 1 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 

 8414 ص الهندسي الميكانيكيفحالدورة  1

 8411 دورة الفحص الهندسي الميكانيكي 8

 8418 دورة الفحص الهندسي الميكانيكي 6

 15/6/8416-19 دورة تطويرية في مجال القياسات الهندسية واجهزتها. 0

 9/11/8416-0 دورة الفحوصات الميكانيكية للمواد الهندسية 7

 19/14/8416-10 دورة بعنوان : استخدام برنامج الكومسل في مجال الهندسة الميكانيكية. 9

 19/1/8484-18 دورة بعنوان : الفحوصات الالاتالفية للمعدات الميكانيكية. 0

 

 

 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 March 2010 25-24 جامعة بابل-المؤتمر العلمي الثاني لكلية الهندسة 1

لجامعة باب-المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الهندسة 8  23-24 March 2011 

جامعة االنبار-المؤتمر الهندسي االول لكلية الهندسة 6  21-22 Dec. 2011 

جامعة الموصل-المؤتمر العلمي الهندسي االول 4  2012 

5 Research meeting on Advanced Ceramics(1-DRAC) in 

Imperial College London 
7th of April 2017 

وتردي نوعية الهواء في مدينة الموصلمخاطر التلوث المروري  6  80/11/8416  

جامعة صالح الدين  – 8484المؤتمر الدولي االول للنانوتكنولوجي وتطبيقاته  7

 وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن
88-86 /1/8484  

 

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –التدريس الجامعي  طرائق 1  04/2006 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  8  4684  

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  6  8409 

جامعة مانشستر –دورات متقدمة في اللغة االنكليزية  4  2013-2014 

جامعة ليستر–دورة في طرائق التدريس  5  09/2014 

 10/2014  سترجامعة لي-خاص بالتحليالت الهندسية)كومسل( دورة اساسية عن برنامج 6

رجامعة ليست -دورة اساسية عن برنامج خاص بالمعادن والسبائك )باندا( 7  05/2015 

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  5  10/2018 
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قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
Mariano De La 

Lastra Garcia 

Factors effecting on the curvature 

between two particles during sintering 

process. 

Leicester University 

2017 

 

 

 

قام بمناقشته الرسائل التي  

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 
   ال يوجد

 


