
  السيرة الذاتية
  

  :البيانات الشخصية
  

 
  :لتعليما

 
  المؤسسة  السنة  الشهادة

  الهندسة الميكانيكية ماجستير في 
  االتمتة واالنسان اآللي

  الهند- الجامعة العثمانية   ٢٠١٥

  هندسة بكالوريوس
  السيارات تكنولوجيا 

  النجف- الكلية التقنية الهندسية   ٢٠٠٧

  التقنيات الميكانيكيةفي دبلوم 
  االنتاج

  ةالمعهد التقني الديواني  ٢٠٠٣

  
  

  :الدورات التدريبية
  

  مدة الدورة  مكان الدورة   اسم الدورة

   العراق -الديوانية . شعبة تطوير الكفاءات  AutoCADبرنامج دورة اساسية 
  

  ايام ١٠

. للتقييس والسيطرة النوعية يالجهاز المركز  معايرة أجهزة ومراجع القياس الميكانيكية
  العراق -بغداد 

  ايام ٥

ميا والهندسة النفسية لتطوير اهمية االرغوني
  العمل

  ايام ٥  العراق-بغداد . مركز تطوير المالكات

دورة اساسية في معايرة اجهزة القياس 
  الميكانيكية

. للتقييس والسيطرة النوعية يالجهاز المركز
  العراق -بغداد 

  أيام ٥

  ايام ٥  العراق-بغداد . مركز تطوير المالكات  تقنيات التدريب للمدربين التقنيين

  
 :الخبرات العملية

  

 .صيانة وتنصيب منظومات التبريد المنزلية •
 .اختبار االنضغاط ومكائنالمكابس الهيدروليكية  وصيانةتصميم  •
 Solidworksج امباستخدام بر) CNC( ومكائن التصميم والتصنيع باستخدام الكمبيوتر •

,AutoCAD   ،V. Carve  &Mach3  
  

  

  مهند عزيز كاظم  :االسم
  مدرس مساعد :العنوان الوظيفي

  ٠٢/٠١/١٩٨١ :تاريخ الميالد
  العراق -الديوانية  :مكان الميالد

  مدينة الديوانية - محافظة القادسية  -العراق  :العنوان
  mohannadaziz2013@gmail.com  :البريد االلكتروني



  

Curriculum Vitae 
 

Personal Information:     
  
 
 
 
 
 
 
 

Education:  
       

Organization  Year  Degree  
Osmania University 
India 

2015 
Master of Mechanical Engineering 
Automation & Robotics 

Technical College of Najaf  2007 
Bachelor of Engineering  
Automobiles Technology 

Diwaniyah Technical institute 2003 
Diploma in Mechanical Technology 
Production 
 
Training Session:       
 

Name of Session Session Place 
Session 
Period 

Basic course in AutoCAD software  DFDC. Diwaniyah -Iraq 10 days 

Calibration devices and mechanical 
measuring references 

COSQC.  Baghdad - Iraq 5 days 

The Importance of Ergonomics & 
Psychological Engineering to 
Develop Work 

Staff Development Center. 
Baghdad -Iraq   

5 days 

Basic course in calibrating 
mechanical measuring instruments 

COSQC.  Baghdad - Iraq 5 days 

Training techniques for technical 
trainers 

Staff Development Center. 
Baghdad -Iraq   

5 days 

 
 Experience:     

Name: Mohannad Aziz Kadhom 
Job Title: Assistant Lecturer   
Date of Birth: ٠١-٠٢-198١ 
Place of Birth: Diwaneyah -Iraq 

Address:  Diwaneyah City- Qadisiyah Province- Iraq 

E-mail: mohannadaziz2013@gmail.com 

• Maintenance and installation of domestic cooling systems. 
• Design and maintenance of hydraulic presses and compression testing machines. 
• Computer-aided design and manufacturing (CNC) using the Solidworks, 

AutoCAD, V. Carve & Mach3 software 
 


