
 اسماعيل خضير عبدهللا أحمد الجبوري 
 مدرس مساعد

 قسم هندسة النظم والسيطرة

 كلية هندسة االلكترونيات

 جامعة نينوى
 

 

  :  البيانات الشخصية

   اسماعيل خضير عبدهللا أحمد الجبوري   :اعي واللقبـــــربـم الـــــاالس

   ــــــ  الموصل  1967/  12/  1 خ ومكان الميالد :ـــــــــــــــتاري

   ذكر : ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجن

   اليرموكموصل /  : وان الحاليــــــــــــــــــــــــــــــــالعن

   1985/   10/  1 : تاريخ اول تعيين بالوظيفة

   07510685447 م الموبايل  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

   عراقية : يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنس

 : رونيــــــــــــــالبريد االلكت

 

ismaeelaljobury@gmail.com 

ismael.abdullah@uninevah.edu.iq 

 

 

 

 

 

  الشهادات والمؤهالت

  :اتالشهاد

  ميكانيكية / تصاميم طائرات.ماجستير هندسة   -1

   )   1998 -1995ـ ) - الجامعة التكنولوجية     

  طائرات.بكالوريوس هندسة   -2

  ( 1991 -1985ـ ) - الجامعة التكنولوجية     

  بكالوريوس علوم اسالمية.  -3

  ( 2003 – 1999)   -جامعة بغداد       

  .اللقب العلمي : مدرس مساعد

  .ميكانيكية هندسة:  التخصص العام

  .تصاميم طائرات:  التخصص الدقيق

 

 اللغات 

 لغة االمالالعربية  :  

 وسطاالنكليزية  : مستوى مت 

 

 

mailto:ismaeelaljobury@gmail.com
mailto:ismaelaljbury80@yahoo.com


 مهارات الكومبيوتر 

 اوتوكاد 

 برامج االوفيس مرحلة متقدمة 

 

 

 الخبرات العلمية 

 

 القاء محاضرات للمناهج التالية :
 .( 2000 -1999للمرحلة الرابعة )  تصاميم •
 .( 2000 -1999للمرحلة الرابعة )  تحليل اجهادات •
 .( 2003 – 2000نظريات المكائن للمرحلة الثالثة )  •
 .( 1999 -1997 )  والثانية االولى تينللمرحل + رسم ميكانيكيرسسم هندسي  •
 (.        - 2019ميكانيك همدسي للمرحلة األولى )  •

 .( 2003 – 2000نظريات المكائن للمرحلة الثالثة ) مختبر  • 

 

 

    ية :صالدورات التخص 

                 سوب.اأساسيات الح • 
 .  Auto CADبرنامج التصاميم  • 
         . ANSYSبرنامج التصاميم  • 
 استخدام طريقة العناصر المحددة في تحليل االجهادات. • 
 نصب وتشغيل منظومات الري بالرش. • 
 أهمية استخدام الباذرات الحديثة في الزراعة. • 
 مباديء الترجمة للغة االنكليزية. • 
 تقانات الري. • 
 (. Visio تصميم الخرائط والنماذج باستخدام برنامج ) • 
 طرائق تدريس. • 

 

 
 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات

 ) المؤتمر الدولي الهندسي الثاني ( أقيم في جامعة الموصل / كلية الهندسة. - 

 
( أقيمت في جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم  تحسين كفاءة الخاليا الشـمسية ودورها في تعزيز الطاقات المتجددة)  -

 الهندسة الكهربائية.

 .... عمراناً ... الوضع الراهن وآفاق المستقبل ( أقيمت في نقابة المهندسين / فرع نينوى) مدينة الموصل  - 

 أقيمت في جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية.(  نحو صورة حضارية أفضل لمدينة الموصل)  - 

 

أقيمت في جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم هندسة ) اعمار مدينة الموصل ... األولويات والطموح والرؤية المستقبلية (  -

 العمارة.

 

 

 
 النشر  



 البحوث المنشورة 

  

الفحوصات النظرية والمختبرية للصفائح المقواة تحت تأثير 
 أحمال االنحناء. 

 منشور في مجلة الكلية الهندسية العسكرية.
 
 

     البحوث الموثقة

 
 .  النفق الهوائيـــ 

 هـ.ت.ع. / دائرة البحوث ( موثق في )

 
 .  البدائل المستخدمة في تصميم المدادات الطولية للقائم الرئيسي لطائرة التدريب األساســـ 

 موثق في ) هـ.ت.ع. / دائرة البحوث (

 
 .            كغم ( 30)      يرة بحمولة ــــــميم االيروديناميكي والهيكلي لطائرة مســــالتصـــ 

 ) هـ.ت.ع. / دائرة البحوث (موثق في 

 
 .  تصميم وتصنيع المواد غير القياسية والتراتيبـــ 

 موثق في ) هـ.ت.ع. / دائرة البحوث (

 
 .  بحث نظري في تصميم نفق هوائي لألغراض المختبرية المدنيةـــ 

 موثق في وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة التخطيط والمتابعة
 

 

 اللجان 

 (. 2014 - 2012 اللجنة العلمية في قسم نينوى للفترة )رئيس  -1 
  (. 2014 - 2012 اللجنة العلمية لمجلة نبع المعرفة الصادرة من قسم نينوى للفترة )عضو  -2

 
 

 

 

 


