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 curriculum vitaeانسٍزح انذاتٍخ   
 انشخصٍخ انجٍبَبد .1

 اإلسى انكبيم دمحم حًىدي جبسى دمحم انسعذي

 تبرٌخ انًٍالد انسًبوح -انًثُى -12/7/1108

 انعًم /يكبٌ انعُىاٌ انزيٍثه -جبيعخ انفزاد االوسظ انتقٍُخ/ انًعهذ انتقًُ 

 انحبنً  انًُصت  تقٍُبد انكهزثبئٍخرئٍس قسى انيعبوٌ انعًٍذ نهشؤوٌ انعهًٍخ و

 انهبتف انًحًىل 9647801834882+

  mhmd5277@gmail.commlak ًَانجزٌذ اإلنكتزو 

 

 

 انعهًٍخ انًؤهالد .2

 سُخ انتخزج انًكبٌ/انجهذ انتخصص -انًجبل اسى انجبيعخ انًؤهم

انًعهذ  -تهيئت انًعبهذ انتقُي دبهىو

 انتقُي انسًبوة

 2001 انًثُى -انعراق قذرة -كهرببء

انكهيت  -هيئت انًعبهذ انتقُيت بكهىريىس

 انتقُيت انًسب

 كهرببئيت/قذرةهُذست 

 

 2004 انًسيب -انعراق

 طبقت شًسيت /كهرببئيتهُذست  يشهذ -جبيعت فردوسي يبجستير

 

 2015 يشهذ -ايراٌ

 

 

 االدارٌخ انخجزح .3

 إنى تبرٌخ ( –) يٍ تبرٌخ  انًُبصت انتً عًم ثهبانىظبئف و د

 ونحذ االٌ 9/5/2020 يعبوٌ انعًيذ نهشؤوٌ انعهًيت 1

 ونحذ االٌ -2017 انرييثت /رئيس قسى انتقُيبث انكهرببئيت في انًعهذ انتقُي 2

    2013  - 2002 يسؤول انىحذة انهُذسيت 3

    2002  - 2002 يسؤول االقسبو انذاخهيت 4

 

 

 انجحثٍخ االهتًبيبد يجبالد .4

 ، طبقت شًسيت وطبقت يتجذدةانتحكى بتيبر انخاليب انشًسيت، انًىنذاث انهجيُت ،َظى َقم انطبقت انكهرببئيت

 

 

 انعهٍب انذراسبد طهجخ عهى االشزاف .5

 د اسى انطبنت اسى انجبيعخ انى-نهفتزح يٍ عُىاٌ االطزوحخ

    1 . 

 

 ورة

 

mailto:mhmd5277@gmail.com
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 يؤتًز( -يجهخ– )كتبة انًُشىرح وانجحىث وانًؤنفبد انعهًٍخ انُشبطبد .6

 د جهخ انُشز عُىاٌ انجحج تبرٌخ انُشز
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 رات العلميةالمشاركة في المؤتم 

الجهة المنفذة  عنوان المؤتمر  ت
 للمؤتمر

 نوع المشاركة تاريخ المشاركة

 مشارك 15/5/2015 دانشكاه فردوسً كنفرانس بٌن المللى 1

المؤتمر العلمً الدولً الثانً لجامعة  2
فً المعهد التقنً  الفرات االوسط

 السماوة

جامعة الفرات 
 التقنٌة االوسط

 تحضٌرٌة عضو لجنة 5/4/2018

المؤتمر العلمً الدولً الرابع لجامعة  3
 الفرات االوسط فً الكلٌة التقنٌة النجف

جامعة الفرات 
 التقنٌة االوسط

 مشارك 29/4/2019

فً الثانً المؤتمر العلمً الدولً  4
 المعهد التقنً السماوة

جامعة الفرات 
 التقنٌة االوسط

 عضو لجنة تحضٌرٌة 7/4/2021

 يةالندوات العلم 

 نوع المشاركة تاريخ الندوة الجهة المنفذة  عنوان الندوة  ت

 رئٌس الندوة 2112-2116 معهد الرمٌثة تشغٌل مضخات الخالٌا الشمسٌة 1

 رئٌس الندوة 2112-2112 معهد السماوة ترشٌد الطاقة الكهربائٌة. 2

 عضو 2112-2112 معهد الرمٌثة تجنب المخدرات 3

 عضو 2112-2112 معهد الرمٌثة لٌةالسالمة الصحٌة االو 4

 

  الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية:

 الدورات التدريبية كمحاضر

عنوان الدورة  ت
 التدريبية

 محتويات الدورة العام الدراسي الجهة المنفذة للدورة

 تعلم اللغة الفارسٌة 1
 

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه 

 تعلم مقدمات فً اللغة الفارسٌة 2115-2116
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صٌانة المحركات  2
 الكهربائٌة

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوة

التعرف على اعطال المحركات الحثٌة  2116-2112
 وكٌفٌة اعادة تصلٌحها ولفها  

صٌانة المحركات  3
 الحثٌة

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

لتعرف على كٌفٌة تنصٌب وتشغٌل ا 2112-2112
 وصٌانة المحركات الكهربائٌة

تشغٌل وتنصٌب  4
محركات التٌار 

 المستمر

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

التعرف على كٌفٌة تنصٌب وتشغٌل  2112-2112
 مضخات التٌار المستمر

تنصٌب وتشغٌل  5
منظومة الخالٌا 

 الشمسٌة

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

تعلم كٌفٌة تنصٌب وتشغٌل الخالٌا  2112-2112
 الشمسٌة

تعلم برامج الماٌكرو  6
 سوفت اوفس

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/الرمٌثة

التعرف على برامج الماٌكرو سوفت  2112-2112
 اوفس وكٌفٌة العمل علٌها

 الدورات التدريبية كمتدرب

عنوان الدورة  ت
 تدريبيةال

 محتويات الدورة تاريخ الدورة الجهة المنفذة للدورة

-جامعة الفرات االوسط االدارة العامة 1
 المعهد التقنً/الرمٌثة

التعرف على كٌفٌة ادارة المكاتب فً  2116-2112
 المؤسسات الحكومٌة

-جامعة الفرات االوسط سالمة اللغة العربٌة 2
 المعهد التقنً/الرمٌثة

تعرف على بعض المصطلحات المهمة ال 2116-2112
فً اللغة العربٌة وصٌاغة الجمل فً 

 الكتب الرسمٌة

-جامعة الفرات االوسط (CNCتشغٌل مكائن ) 3
 المعهد التقنً/السماوه

التعرف على كٌفٌة تشغٌل والعمل على  2112-2112

 (CNCمكائن )

-جامعة الفرات االوسط انواع اللحام 4
 المعهد التقنً/السماوه

التعرف على انواع اللحام وكٌفٌة عمل  2112-2112
 اللحام

تعلم بعض برمجٌات  5

Microsoft  office 

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

2112-2112 (word , excel , power point) 

 الحلقات الدراسية وورش العمل كمحاضر

عنوان الحلقة  ت
 الدراسية او الورشة

حلقة الجهة المنفذة لل
 الدراسية او الورشة

تاريخ الحلقة 
الدراسية او 

 الورشة

 محتويات الحلقة الدراسية او الورشة

تشغٌل مضخات المٌاه  1
 بالطاقة الشمسٌة

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/الرمٌثة

المضخات  التعرف على كٌفٌة تشغٌل 2116-2112
 الكهربائٌة التً تعمل بالخالٌا الشمسٌة

د استهالك ترشٌ 2
الطاقة الكهربائٌة 
باستخدام الخالٌا 

 الشمسٌة

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

التعرف على كٌفٌة ترشٌد استهالك  2112-2112
باستخدام الخالٌا  الطاقة الكهربائٌة

 الشمسٌة وكٌفٌة نصبها وتشغٌلها

-جامعة الفرات االوسط تطبٌق نظام المقررات 3
 ً/الرمٌثةالمعهد التقن

التعرف على نظام المقررات وكٌفٌة  2112-2112
 تطبٌقه
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 الحلقات الدراسية وورش العمل كمتدرب

عنوان الحلقة  ت
 الدراسية او الورشة

الجهة المنفذة للحلقة 
 الدراسية او الورشة

تاريخ الحلقة 
الدراسية او 

 الورشة

 محتويات الحلقة الدراسية او الورشة

 الٌة احتساب ضرٌبة 1
 الدخل

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/الرمٌثة

التعرف على الٌة احتساب ضرٌبة الدخل  2116-2112
 وكٌفٌة حسابها

وكٌفٌة  (ABET)التعرف على نظام  2112-2112 جامعة الفرات االوسط (ABET)نظام ال  2

استخدامه فً ترمٌز وتصنٌف المقررات 
 الدراسٌة

-فرات االوسطجامعة ال (MODEL)نظام ال  3
 المعهد التقنً/الدٌوانٌة

وكٌفٌة  (MODEL)التعرف على نظام  2112-2112

 استخدامه 

نظام التعلٌم  4
 االلكترونً

-جامعة الفرات االوسط
 المعهد التقنً/السماوه

التعرف على النظام االلكترونً  2112-2112
 واستخدامه فً التعلٌم االلكترونً

-االوسطجامعة الفرات  تقٌٌم االداء 5
 المعهد التقنً/السماوه

 كٌفٌة تقٌٌم االداء الجامعً  2112-2112

 

 

 عهًً يقىو او تحزٌز هٍئخ عضى .7

 د اسى انًجهخ عضى هٍئخ انتحزٌز او يقىو عهًً

   1 

 

 

 انعهًٍخ انهجبٌ .0

 د انهجُخ انعهًٍخ

 1  2017انًعهذ انتقُي/ انرييثت  -انتقُيبث انكهرببئيتانعًهيت في قسى  انهجُت

 2 2012انًعهذ انتقُي/ انسًبوة  -انتقُيبث انكهرببئيتانعًهيت في قسى  انهجُت

 3 2019انًعهذ انتقُي/ انرييثت  -انتقُيبث انكهرببئيتانعًهيت في قسى  انهجُت

 4 2020انًعهذ انتقُي/ انرييثت  -انتقُيبث انكهرببئيتانعًهيت في قسى  انهجُت

 5 2021انًعهذ انتقُي/ انرييثت  -انتقُيبث انكهرببئيتانعًهيت في قسى  انهجُت

 :العضويات واللجان المشارك فيه 

نوع العضوٌة / عضو /  اسم اللجنة  ت
 ر.لجنة

 مكان عمل اللجنة التارٌخ

 رمٌثةالمعهد التقنً ال 2112-2116 عضو اللجنة االمتحانٌة 1

 المعهد التقنً السماوة 2112-2112 عضو اللجنة التدقٌقٌة 2

 المعهد التقنً السماوة 2112-2112 رئٌس لجنة االعتراضات 3

 المعهد التقنً الرمٌثة 2112-2112 عضو اللجنة االمتحانٌة 4

اللجان الهندسٌة  5
 واإلدارٌة والفرعٌة

 -2112 -2112 -2116 رئٌس لجنة وعضو
2112-2121-2121 

المعهد التقنً السماوة 
 والرمٌثة

 المعهد التقنً السماوة 2112-2112-2112 عضو مكتب استشاري 6

http://www.scirea.org/journal/Mechanical
http://www.scirea.org/journal/Mechanical
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
http://www.scirea.org/journal/Energy
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 المعهد التقنً الرمٌثة 2121-2112 عضو اللجنة االمتحانٌة 2

 المعهد التقنً الرمٌثة 2121-2121 عضو اللجنة االمتحانٌة 2

 

 

 انتذرٌسً انُشبط .1

 د اسى انًبدح اسى انجبيعخ

 1 يكبئٍ كهرببئيت انتقُيت جبيعت انفراث االوسظ –انًعهذ انتقُي انرييثت  -انتقُيبث انكهرببئيت قسى

 2 شبكبث كهرببئيت انتقُيت جبيعت انفراث االوسظ –انًعهذ انتقُي انرييثت  -قسى انتقُيبث انكهرببئيت 

 3 دوائر كهرببئيت انتقُيت جبيعت انفراث االوسظ –انًعهذ انتقُي انرييثت  -قسى انتقُيبث انكهرببئيت

 4 طبقت يتجذدة انتقُيت جبيعت انفراث االوسظ –انًعهذ انتقُي انرييثت  -قسى انتقُيبث انكهرببئيت

 5 انكتروَيك رقًي انتقُيت جبيعت انفراث االوسظ –انًعهذ انتقُي انرييثت  -قسى انتقُيبث انكهرببئيت

 

 

 وانًهٍُخ انعهًٍخ انجًعٍبد فً انعضىٌخ .18

 1 ، انعراق انًهُذسيٍى َقببت عض

 2 عضى َقببت االكبديًييٍ انعراقييٍ

 

 . مهارات اخرى:11

 المهارات نوع المهارة

 ممتاز جٌد جدا  جٌد  البرامج تقنٌة المكاتب

Microsoft word   نعم 

Microsoft Excel  نعم  

Microsoft Access نعم   

Microsoft power point    نعم 

Math lab نعم   

AutoCAD  نعم  

Ms project  نعم  

    

   

 الكتابة القراءة المحادثة اللغة اللغات)غٌر العربٌة(

 جٌد جدا جٌد جٌدا ممتاز الفارسٌة

 متوسط جٌد جٌد االنكلٌزٌة

  مهارات اضافٌة

 


