
يعيبرلا دبع  تباث  دمحا 
ينقتلا معدلا  ةدحو  لوؤسم  ةيسداقلا و  ةعماج  ةسدنهلا  ةيلك  ةيكيناكيملا  ةسدنهلا  مسق  يف  دعاسم )  سردم   ) يسيردت

فيرعت  

مسق تاربتخم  يف  ديعمو  ةسدنهلا  ةيلك  يف  سدنهم  ةقباسلا  ةفيظولا 

ةدحو لوؤسمو  ىلا 2015   2007 نم  ةرتفلا  يف  ةيكيناكيملا  ةسدنهلا 

يف 2013 تانايبلا  ةدعاق 

ةّيملعلا تالهؤملا   

ةيجولونكتلا ةعماجلا  سويرولاكب - 
ديمجتو فييكت  صصخت  تادعملاو  نئاكملا  ةسدنه 

01/09/2007 رختلا : 
ّ

ج خيرات 

ةسدنهلا ةيلك  ةروصنملا  ةعماج  ريتسجام - 
رصم ةيكيناكيملا , ىوقلا  مسق 

ةكيناكيملا ىوقلا  مسق 

19/01/2016 رختلا : 
ّ

ج خيرات 

ةّيلمعلا تاربخلا   

ةيربخملا ةيسدنهلا  تاراشتسالاو  تاصوحفلا  - 
ةيلقحلاو

07/02/2017  - 0001 /- 30/11

ديربتلاو فييكتلا  ةسدنه  يف  ميمصتلا  - 
نآلا ىتح   - 0001 /- 30/11

يراجملا ءاملا و  ميمصت  - 
07/02/2017  - 0001 /- 30/11

تاراهملا  

ةينورتكلالا تاقيبطت  مادختسا  تاراهم 

ةرطيس مكحت و  تادحو  لمع  ةيسدنهلا  و 
بوساحلاب اهطبرو  ةيربتخم 

تامولعملا مظن  مادختساو  يئانلا  سسحتلا 
ةيفارغجلا

ةيرارحلا ةيكيناكيملا  ةيسدنهلا  تاكاحملا  مظن 

تاكبشلاب مكحتلاوةينورتكلالا  ةرادالا 

ةرارحلا ةقاطلا و  ديمجتلاو و  فييكتلا  ةسدنه 

تاغللا  

لمعلا دودح  يف  ةمات  ةداجإ  ةيزيلجنإلا -  ةغللا 

ةيعامتجإلا يتاباسح   

تامامتهإلا  

تاقيبطتلا ةيملعلاو  ةيسدنهلاةينورتكلالا  عقاوملاب 
رفسلاو هيفرتلاو  ةعلاطملا  ةيملعلا  ةيربتخملا 

/https://power-eng-up.blogspot.com 

https://sites.google.com/site/engahmedalrubaye/home

http://power-eng- 
/up.hyperphp.com/up

https://power-eng-up.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/engahmedalrubaye/home/
http://power-eng-up.hyperphp.com/up/


دعب نع  راعشتسالاو  يئانلا  سسحتلا  - 
رامقالاو ةيفارغجلا  تامولعملا  مظن  مادختساو 

ةيئاضفلا
07/02/2017  - 0001 /- 30/11

ةددجتملا تاقاطلاو  ةرارح  لاقتنا  - 
07/02/2017  - 0001 /- 30/11

ةيبيردتلا تارودلا   

Microsoft ةرود ةيسدنهلا و  عيراشملا  ةرادأ 
تاينقت ةرودو  سيردت  قئارط  ةرود  Off و  ice

بوساح
04/07/2016 -  25/12/2010

تازاجنإلا  

29/06/2010
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

23/11/2010
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

09/05/2011
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

21/12/2011
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

17/11/2011
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

03/07/2013
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 
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08/07/2013
ةسدنهلا - ةدامع  نم  ركش  باتك 

02/02/2017
سايقلاو مكحتلا  تادحو  ةكيناكيملا  - ةسدنهلا  مسق  يف  لمع  ةشرو 

ردصملا ةحوتفم  ةيربتخملا 

01/08/2016
ةرارح - لاقتنا  ربتخمو  ديمجتلاو  فييكتلا  ربتخم  تادحو  ليهأت 

01/09/2016
كيناكيملا - مسق  ةبلطلل  ةيملع  ةينورتكالا  ةصنم  لمع 

01/06/2015
روشنم ثحب  -  Study of  T he rmoe le ctric Coo le r

09/07/2010
ةيسداقلا - ةعماج  ةسدنهلا  ةيلك  ةدامع  نم  ركش  بتك 

01/07/2016
ةسدنهلا - ةيلك  ةيسداقلا  ةعماج  سيئر  ديسلا  نم  ريدقتو  ركش  باتك 

01/09/2010
ةبساحلا تاربتخملل  تارابتخالا  لمعو  تافلملا  لقانتل  ةيلحم  ةكبش  لمع 

ةيوايميكلا - ةسدنهلاو  ةيكيناكيملا  ةسدنهلا  مسق 

قارعلا ليخلا |  ما  ةيناويدلا -  ةيسداقلا -  خركلا / ... دادغب -   
  - 1983/09/07  009647823014198  eng.ahmedalrubaye@gmail.com , Ahmed.alrubaye@qu.edu.iq 
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