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 _______________________________________________________________________نبذة مختصرة

في تخصص الهندسة الميكانيكية. الخبرة الرئيسية  درجة الدكتوراه ، الماجستير والبكلوريوسالدكتور جبار كطمة حاصل على 

التشكيل باالضافة الى عملية التشكيل. هناك خبرات اضافية وادوات المكتسبة هي في تشكيل المواد من خالل تصميم وتصنيع قوالب  

ة في داخل المعادن يالمرونة واللدونة باالضافة الى عمليات االنتاج المختلفة. تقنيات قياس االجهادات المتبقفي مجال التصنيع وهندسة 

في حين طريقة العناصر المحددة من اهم الخبرات المكتسبة. كذلك الخبرة العالية في استخدام البرامج الهندسية الغراض التصميم 

 باستخدام برامج مختلفة.من قبله الطرق العددية التي طبقت تعتبر من اهم 
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