خبيعت انًىصم /كهُت انهُذست

سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
أًالً :انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت
د .عًبر حبير حًذ
استبر يسبعذ
كهيت انينذست
ىنذست بيئت

االسى
انًرتبت انعهًيت
ريت انعًم
انتخصص

انرقى انٌظيفي

انزٌال

ىبتف انعًم
انبريذ االنكترًني

70077815775

amthaha@uomosul.edu.iq
http://engineering.uomosul.edu.iq/index.php

انًٌقع االنكترًني

حـبنـيـبً :انًؤىالث انـعـهـًـيـت
اســى انزبيعـــت

انبهذ

انتخصص

انذررـت

ســنت انتخـرد

ربيعت يٌسكٌ نهينذست انًذنيت

رًسيب
االتحبديت
انعراق

يعبنزت ييبه
انفضالث
ىنست بيئت

الدكـتــــوراه

5002

الماجســــتيـر

6991

ربيعت انًٌصم

انعراق

ىنذست يذنيت

البكالوريـوس

6991

ربيعت انًٌصم

حـبنـخـبً :انخبراث انعًهيت
انٌظيفت
عضٌ انييئت انتذريسيت

انفترة انزينيت
يُز عبو  7331ونحذ االٌ

ريت انعًم
كهُت انهُذست-خبيعت انًىصم

رابـعـبً :انبحٌث ًاألنشطت انـعـهـًـيـت
7
1
3

Assessment and control of noise from portable power generator
Removal of chromium from tannery wastewater
EFFECT OF INCLINATION ANGLE, DIMENSIONS OF IMPELLER BLADES, AND
VELOCITY GRADIENT ON THE EFFICIENCY OF WATER FLOCCULATION

اسى انخذسَسٍ

سلى انهبحف

عُىاٌ انبشَذ االنُكخشوٍَ

خبيعت انًىصم /كهُت انهُذست
4

Treatment of tannery wastewater in Iraq

5

Biological Nutrient removal from municipal wastewater in Mosul city

6

اسهىة خذَذ نًعبندت انُفبَبث فٍ يذَُت انًىصم ،يدهت حكشَج نهعهىو انهُذسُت

0

اَدبد انًعبيالث انحشكُت نًُبِ انفضالث انًُضنُت فٍ يذَُت انًىصم

8

حمُُى اداء يحطت يعبندت فضالث ششكت ادوَت َُُىي
انكتب ًانًؤنفبث:

7

خـبيـسـبً :انتذريب ًاألعًبل انتطٌعيت
7

دوسة صُبَت وحشغُم شبكبث يدبسٌ يُبِ االيطبس ويُبِ انصشف انصحٍ

1

دوسة حصًُى شبكبث يدبسٌ يُبِ االيطبس ويُبِ انصشف انصحٍ

3

دوسة حشغُم يحطبث يعبندت يُبِ انصشف انصحٍ

4

دوسة حصًُى يىالع انطًش انصحٍ انبهذَت

سب :انًؤتًراث انعهًيت انتي شبرك فيو
سبد ً
و

انتبريخ

اسى انًؤتًر

1

انًؤحًش االول نًشكض بحىد انبًُئت /انًىصم

9003

2

انًؤحًش انثبٍَ نًشكض بحىد انبُئت /يىصم

9077

3

يؤحًش انًؤسست انعشبُت نهعهىو وانخكُهىخُب/ديشك

9070

4

يؤحًش انخهىد انبُئٍ واثبسِ انصحُت /اسطُبىل -حشكُب

9077

سببعبً :دًراث تنًيت قذراث أعضبء ىيئت انتذريس
و

انتبريخ

أسى انبرنبيذ انتذريبي

1

اداسة انًىاسد انًبئُت انعببشة نهحذود /سخىكهىنى  -انسىَذ

9002

2

بشَبيح لبدة انًُبِ /عًبٌ /انمبهشة

9079

رسبئم انًبرستير ًانذكتٌراه انتي قبو ببإلشراف عهييب
و

اسى انببحج

اسى انخذسَسٍ

عنٌاٌ انرسبنت

سلى انهبحف

تبريخ انتسزيم

عُىاٌ انبشَذ االنُكخشوٍَ

خبيعت انًىصم /كهُت انهُذست
 1فبدَت عبذ انمبدس سهًُبٌ
 2ونُذ ابشاهُى صبنح
 3يحًذ عبذ انهبدٌ حسٍ

اداسة انُفبَبث انصهبت انبهذَت فٍ يذَُت انًىصم

9002

اسخخذاو يخهفبث انطببىق انفخبسٌ كىسط حششُح نًُبِ انششة

9072

حصًُى يحطت يعبندت يُبِ انفضالث حخضًٍ وحذاث انًعبندت 9071
انثبنثُت

انرسبئم انتي قبو بًنبقشتيب
و

اسى انببحج

1

َبدَت افشاو َعمىة

انتبريخ

عنٌاٌ انرسبنت
اسخخذاو انًششحبث انبُهىخُت انالهىائُت راث اندشَبٌ َحى 9003
االعهً فٍ يعبندت انًُبِ انشيبدَت انًُضنُت

2

سؤي يظفش

اَخبج انغبص انحُىٌ يٍ انفضالث انًُضنُت انصهبت

9001

3

اَت ثبيش يحًذ

اسخخذاو انخخثُش انكهشببئٍ فٍ اصانت انعكىسة يٍ يُبِ انششة

9071

اسى انخذسَسٍ

سلى انهبحف

عُىاٌ انبشَذ االنُكخشوٍَ

