
 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

ليكترونياسم التدريسي                                 رقم الهاتف                                 عنوان البريد اال  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي عمر ذنون جمعه االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 قسم الهندسة اليمكانيكية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 عمليات تصنيع –هندسة ميكانيك  التخصص

 34438800770 الجوال  العمل هاتف

 omarjumaah@uomosul.edu.iq اللكترونيالبريد ا

  الموقع االلكتروني 
 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 9372 الدكـتــــوراه
Rutgers, the state 

university of New Jersey 

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

 مليات تصنيعهندسة ميكانيك / ع

 هندسة ميكانيك / انتاج ومعادن العراق جامعة الموصل 9373 الماجســــتيـر

 هندسة ميكانيك العراق جامعة الموصل 9330 البكالوريـوس

 

  

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 9338-9330 يكقسم الهندسة الميكان –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  مهندس

 9377-9373 قسم الهندسة الميكانيك –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  مساعدمدرس 

 Mechanical and aerospace engineering مساعدمدرس 

department, Rutgers 

2018-2019 

 Mechanical and aerospace engineering محاضر

department, summer sessions, Rutgers 

2018-2019 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

  
 



ةجامعة الموصل/ كلية الهندس  

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 CAIT: Center for Advanced Infrastructure and مساعد باحث

Transportation at Rutgers 

2018-2019 

 الى االن -9372 قسم الهندسة الميكانيك –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  مساعدمدرس 

 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

7 The Effect of Carrier Gas and Reactor Pressure on Gallium Nitride Growth in MOCVD 

Manufacturing Process. Journal of Heat Transfer 141(8), May 2019 

9 
Numerical simulation and optimization of gallium nitride growth in mocvd manufacturing 

process. 3rd thermal and fluids engineering conference (TFEC), January 2018 

0 
A Study on 3D Printing and its Effects on the Future of Transportation. CAIT/ Rutgers 

University. Technical Report, CAIT-UTC-NC19  September 2018 

4 

Experimental and numerical study on manufacturing gallium nitride thin films in 

MOCVD process. PhD thesis, Rutgers University-School of Graduate Studies, USA, 

2019 

5 
Warm forming of aluminum and aluminum alloy (2024) at different temperatures. Al-

Rafdidain Engineering  Journal, Vol. 20, No. 2, Pages 78-85, March 2012 

6 

Factors affecting the determination of wrinkling limit diagram for sheet metal. Journal of 

Engineering and Sustainable Development, ISSN: 25200917 Vol. 18 No. 2, Pages 216-

229, Year: 2014 

 

 المواد التدريسية: الدراسات االولية
 

 9338-9332قسم الهندسة الميكانيكية /  –مقدمة في عمليات التصنيع / عملي / جامعة الموصل  7

 9379-9373قسم الهندسة الميكانيكية /  –الداينميكا / جامعة الموصل  -الميكانيك الهندسي  2

 9377-9379سم الهندسة الميكانيكية / ق –المعادن / جامعة الموصل  –المواد الهندسية  3

 Rutgers, the state university of New jersey, MAE  /9378مقدمة في انتقال الحرارة /  4

-Rutgers, the state university of New jersey, MAE  /2018/  الداينميكا  –الميكانيك الهندسي  5

2019 

 Rutgers, the state university of New jersey, MAE  /2019/  السكون –الميكانيك الهندسي  6

 Rutgers, the state university of New jersey, MAE  /2019تصميم مشاريع التخرج /  7

 9393-9372قسم الهندسة الميكانيكية /  –السكون / جامعة الموصل  -الميكانيك الهندسي  8

 


