
 الضيزي الذاتيً

 أيمه كزيم ٌىيكظ 

 

 

 

 

 

 البحُث 
  يٓخى بًدال حشخيص االضشاس ٔانخطبيقاث انحغابيّ في ححذيذ االضشاس االَشائيّ ٔيشاقبت انصحّ االَشائيّ.  

 

 التعليم 
 حاصم ػهى شٓادة انبكانٕسيٕط في انُٓذعّ انًذَيّ في كهيت انُٓذعت /خايؼت ديانى 2002ـ 2005

 ,انخحهيم انُشائي, انًُشأث انحذيذيّـ )حكُهٕخيا انخشعاَّ( حصًيى انخشعاَّ انًٕاد انخي دسعٓا:

انشياضياث, انخحهيالث ُْذعيّ, االداسة االَشائيّ, حخًيٍ انكهف ٔاالقخصاد انُٓذعي, انشعى انُٓذعي 

 االَشائي                      

 2012ـ 2010

 

 

 )انُٓذ( ياخغخيش في حكُهٕخيا انُٓذعّ االَشائيّ في خايؼت عاو نهضساػّ ٔانؼهٕو انخكُهٕخيا

 انخشعاَيّ باعخخذاو انشبكاث االصطُاػيّحشخيص االضشاس في انؼخباث   ػُٕاٌ سعانت انخخشج :ـ

 انؼصبيّ

 

 

 اللغاث
  األوكليزيً العزبيً 

 يًخاص انهغّ األو قشاءِ 

 يًخاص اللغه األم كخابّ

 خيذ اللغه األم ححذد

 يًخاص انهغّ األو اعخًاع

 

 َاالداريتالخبزة التذريضيت 

 الخبزة في التذريشـ 
  انخفاصيم انغُت انذساعيت

 يحاضش في يخخبش حكُهٕخيا انخشعاَت 2013-2014

 كهيت انُٓذعت/خايؼت ديانى-قغى انُٓذعت انًذَيت

 

 

 

 

 

 

 

 يذسط يغاػذ, قغى انُٓذعت انًذَيت في كهيت انُٓذعت/خايؼت  2014-2015

 انًشحهت انثاَيت, حذسيظ يادة حكُهٕخيا انخشعاَت 

 كهيت انُٓذعت/خايؼت ديانى-قغى انُٓذعت انًذَيت

2015-2016  , يذسط يغاػذ, قغى انُٓذعت انًذَيت في كهيت انُٓذعت/خايؼت  

 حذسيظ يادة حكُهٕخيا

 انخشعاَت انًشحهت انثاَيت

 كهيت انُٓذعت/خايؼت ديانى-قغى انُٓذعت انًذَيت

 حذسيظ يادة انشعى انُٓذعي, قغى انُٓذعت انًذَيت في كهيت انُٓذعت/خايؼت ديانى يذسط يغاػذ 2016-2017

 كهيت انُٓذعت/خايؼت ديانى-قغى انُٓذعت انًذَيت

 عىُان العمل

 بىايت عمادة كليت الٍىذصت/الطابق الثاوي

كليت الٍىذصت,جامعت ديالى,تقاطع القذس, 

 ,العزاق32001بعقُبت,محافظت ديالى,

 009647707878357رقم الٍاتف: 

 



 الخبزة االداريتـ 

  شؼبت ضًاٌ اندٕدة /خايؼت ديانى كهيت انُٓذعّ 2014ـ  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /خايؼت ديانى كهيت انُٓذعت يغؤل شؼبت ضًاٌ اندٕدة   ـ اآلٌ 2014

 خضٕس اخخًاػاث يدهظ انكهيت 

  ندُّ داخم ٔخاسج كهيت انُٓذعّ خايؼت ديانى 20ػضٕ نداٌ في 
 

 

 الخبزة العمليت خارج الجامعتـ 

ـ  10/2010

12/2010 

  يُٓذط يٕقغ نخُفيز االػًال انًذَيّ ضًٍ يششٔع انًدًغ انغكُي في انغانبيت

ـ  12/2010

6/2011 

 يُٓذط يٕقغ نخُفيز االػًال انًذَيّ ضًٍ يششٔع ٔصاسة انذفاع انؼشاقيت )يششٔع االكخفاء انزاحي(

10/2012 

 3/2013ـ

يٕاقغ يخخهفّ 4يذيش يششٔع في يحافظت اسبيم نخُفيز يحطاث فشػيّ نهكٓشباءفي   

 

 المٍاراث التقىيً

 ٔبشايح انًكيشٔعٕفج افيظ. ـ ػايت / اعخخذاو االَخشَيج ٔانحاعبت 

  / ـ بشايح ُْذعّ يذَيت(STAAD Pro. ,AUTOCAD ,PRIMAVERA.) 

 ( اعخخذاو بشَايحANSYS.نهخحهيم ٔانًحاكاة انُٓذعيت ) 

 ( حطبيقاث سياضيت ٔحطبيقاث ركاء اصطُاػي باعخخذاو بشَايحMATLAB.) 

  / ـ قٕاػذ بياَاث ٔاحصاءSPSS 

 

 

 َالذَراثالمؤتمزاث ََرط العمل 
  انخفاصيم انُٕع انخاسيخ

 دٔسة اخادة انهغّ االَكهيضيّ ٔحطٕيش انشخصيت دٔسِ حذسيبّ     3122حزيران / 

 انًشكض انبشيطاَي نخحذد انهغت االَكهيضيت/ انُٓذ

3123مارس /  اعاعياث االٔحٕكاد دٔسة حذسيبّ 

  /انُٓذ( نهخذياث انخذسيبّ  CADD/ يشكض ) ًُظىان

3123/مارس    .STAAD Proال انذٔسِ انخذسيبّ االعاعيّ في دٔسِ حذسيبّ 

  ( نهخذياث انخذسيبّ/انُٓذ  CADDيشكض )ًُظى / ان

3123حزيران /   ( نالداسة انُٓذعت.PRIMAVERAفي بشَايح ) دٔسِ حذسيبّ دٔسِ حذسيبّ 

   ( نهخذياث انخذسيبّ/انُٓذ  CADDانًُظى / يشكض )

 انًكاٌ / ػًاٌ ـ االسدٌ ٔسشت ػًم  2013حششيٍ االٔل /

 انًُظى / انيَٕيغكٕ ـ يكخب انؼشاق

 ضًاٌ اندٕدِ ْي ػًهيت اَؼكاط نهزاث  ٔسشت ػًم  2013شباط /

 اسبيم ـ انؼشاقانًكاٌ / 

 انًُظى / انيَٕيغكٕ ـ يكخب انؼشاق 

 نهخحهيم االحصائي  نؼًم ضًاٌ اندٕدِ   SPSSاعخخذاو بشايح  ّيدٔسِ حذسيب  3122كانون االول /

 انًكاٌ / قغى ضًاٌ اندٕدِ في خايؼت ديانى 

 



 يشاخؼت خطظ انخحغيٍ  ٔسشت  ػًم  2015حششيٍ انثاَي / 

 انًكاٌ / ػًاٌ ـ االسدٌ 

 انًُظى / انيَٕيغكٕ ـ يكخب انؼشاق 

 ححضيشيّانًؤحًش انطالبي نبحٕد انخخشج / ػضٕ ندُّ  يؤحًش  2017ياسط / 

 انًكاٌ / كهيت انُٓذعّ ـ خايؼت ديانى 

دٔسِ حذسيبيّ   2017حًٕص / 

يكثفّ ػبش 

 االَخشَيج 

 يا ْي انقيادِ ؟

 اعخشانيا-خايؼت ديكيٍانًُظى /

 

 حذسيبيّ دٔسِ  2017ايهٕل /

 ػبش يكثفّ

 االَخشَيج

 طٕس يٓاسحك انبحثيّ 

  بهديكا-خايؼت فيشخي بشٔكغم

 

 

 أيمه كزيم ٌىيكظ 

eamon.henikish@engineering.uodiyala.edu.iq 

009647707878357 


