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 السيزة الذاتية

  :عمار عيسى ناجي الكنانياالعى انثالثٍ وانهمت 

  :و 5791ربسَخ انىالدح 

 يحم انغكٍ: انؼشاق، واعط / انكىد، حٍ انكفبءاد 

  :29220120857سلى انهبرف 

  :ٍَانجشَذ االنكزشوammarissa75@yahoo.com 

 انحبنخ االخزًبػُخ: يزضوج 

  انؼشثُخ: االَكهُضَخ. إنً إضبفخانهغبد انزٍ َدُذهب 

 5772فٍ انهُذعخ انًُكبَُكُخ، انكهُخ انزمُُخ/ ثغذاد، عُخ  ثكبنىسَىط. 

  0223يبخغزُش فٍ انهُذعخ انًُكبَُكُخ، اندبيؼخ انزكُىنىخُب، عُخ. 

  :ٍانزمٍُ فٍ انكىد.رذسَغٍ فٍ اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً/ انًؼهذ انؼًم انحبن 

 .انهمت انؼهًٍ: يذسط يغبػذ 

  انؼًم:يدبل 

 انزذسَظ وانزذسَت 

 أداسح األػًبل 

 انهُذعُخ األػًبلػهً  اإلششاف 

  انزظًُى ثًغبػذح انحبعىةAUTO CAD 

 انغاليخ فٍ انًىالغ 

 ثشيدخ وطُبَخ انكىيجُىرش 

 

 انًؤهالد انؼهًُخ 

 

 انزبسَخ انزخظض انكهُخ / انًؼهذ اندبيؼخ انذسخخ انؼهًُخ

 07/50/0221 يُكبَُك انزمٍُ/ كىدانًؼهذ  اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً رذسَغٍ

     

 

 

 انًُبطت انىظُفُخ 

 انً –انفزشح يٍ  انذائشح انىظُفخ

 0229-0221 اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً/ انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد رذسَغٍ 

 0227-0229 اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً/ انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد سئُظ لغى انزمُُبد انًُكبَُكُخ
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 0253-0227 دَىاٌ يحبفظخ واعط َبئت يحبفع

 0252-0258 يدهظ يحبفظخ واعط يغزشبس

 ونغبَخ االٌ -0252 اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً/ انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد رذسَغٍ

 

 ٍانزذسَظ اندبيؼ 

 انً –انفزشح يٍ  اندبيؼخ اندهخ )انًؼهذ/ انكهُخ(

 0227-0221 اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد

 االٌ -0252 اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد

 

 انًمشساد انذساعُخ انزٍ لًذ ثزذسَغهب 

 انغُخ انًبدح انمغى

 االٌ -0221 (AUTOCADانشعى انهُذعٍ ) انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 االٌ -0221 (AUTOCADانشعى انظُبػٍ ) انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 0227-0229 يُكبَُك هُذعٍ انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 االٌ -0221 0ػًهُبد رظُُغ  انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 االٌ -0221 (AUTOCADانشعى انظُبػٍ ) انغُبساد

 0259-0252 كهشثبئُخ انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 االٌ -0221 يشبسَغ انطهجخ انزمُُبد انًُكبَُكُخ

 

 :ًٍانزحظُم انؼه 

  0222االيزُبص، سخظخ يٍ ششكخ يبَكشوعىفذ، يؼهذ. 

  0253رمُُى انهغخ رىفم شهبدح. 

  شهبدح لُبدح انحبعىةIC3 ،0253. 

 

 :انخجشاد انغبثمخ 

 5777-5779ثٍُ ػبيٍ  ، ثغذاديكزت احًذ نهحبعجبد. 

 رمذَى انؼشوع ورُفُز انؼمىد انًُكبَُكُخ ثٍُ / ثغذادششكخ يؤرخ نهزدبسح وانًمبوالد انؼبيخ ،

 .0223-5777 أػىاو

  يهُذط يىلغ، يغؤول 0221-0228نهًمبوالد انؼبيخ / ثغذاد، ثٍُ ػبيٍ ششكخ انضيشد ،

 انغاليخ.

  ٍ0222انًؼهذ انزمٍُ/ انكىد، رذسَغ. 

  ٍ0227-0229سئُظ لغى انًُكبَُك فٍ انًؼهذ انزمٍُ/ انكىد، ثٍُ ػبي. 
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  ٍ0253-0227انُبئت انفٍُ نًحبفع واعط ثٍُ ػبي. 

  ،0258يحبضش فٍ انًؼهذ انزمٍُ/ كىد. 

 نغبَخ االٌ. 0258بس يدهظ يحبفظخ واعط يُز يغزش 

  0251يحبضش فٍ كهُخ انكىد اندبيؼخ/ لغى هُذعخ انهُضس وانجظشَبد، يُز ػبو -

0252. 

  ،0259-0252رذسَغٍ فٍ اندبيؼخ انزمُُخ انىعطً/ انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد. 

 

 

 :انذوساد 

  ،5772دوسح كفبءح اَكهُضَخ، خبيؼخ ثغذاد. 

  ًرظًُى لىانت انمطغ وانحٍُ، يٍ يشكض رذسَت انؼبيهٍُ )وصاسح دوسح رذسَجُخ ػه

 .5772انظُبػخ وانًؼبدٌ(، 

  ٍدوسح رذسَجُخ ػهً يكبئCNC  َىعMAHO 600  وػهً اعزخذاوG-Code  ٍي

 .5777يشكض رذسَت انؼبيهٍُ )وصاسح انظُبػخ وانًؼبدٌ( 

  ،0222دوسح كفبءح كىيجُىرش، اندبيؼخ انزكُىنىخُب. 

 ٍرظًُى ًَزخخ ورحهُم  دوسح كفبءح فMoudling & Analysis ثىاعطخ  هبداداالخ

 .NASTRAN ،0222ثشَبيح 

  ،0228دوسح عاليخ انًىالغ يٍ ششكخ فهىس االيشَكُخ. 

  0222، يشكض رطىَش انًالكبد، انزؼهُى انؼبنٍ، انكفبَبد انزذسَغُخدوسح. 

  ،ٌ0222انزؼهُى انؼبنٍ، يشكض رطىَش انًالكبد، دوسح رطىَشَخ نًهبساد االسشبد انزشثى. 

  ،ٍ0222دوسح انزهُئخ اليزحبٌ انزىفم، يشكض رطىَش انًالكبد، انزؼهُى انؼبن. 

  ،0222دوسح حغبة كهفخ انًشبسَغ االعزثًبسَخ، َمبثخ انًهُذعٍُ فشع واعط. 

  دوسح رطجُمُخ نُظبو انىثبئك انمُبعُخ نهجُك انذونٍ انخبطخ ثهدبٌ انفزح وانزحهُم، رطىَش

MSI ،0252. 

  0252، انًؼهذ انزطىَشٌ نزًُُخ انًىاسد انجششَخ، اإلداسٌدوسح انزطىَش. 

 دوسح يذَشٌ اداسح انحىكًخ االنكزشوَُخ CIO،االسدٌ،  ، وصاسح انؼهىو وانزكُىنىخُب 

0250. 

 0250 ، نجُبٌ،دوسح انزذسَت انزمٍُ فٍ يدبل االرظبل انًدزًؼٍ، يؼهذ سواد االػًبل. 

  ،0250يششوع رشاثط، دوسح اداسح انًشبسَغ. 

  ،ٍُحهمخ دساعُخ ثخظىص )انًبء، انغزاء، انطبلخ، وايٍ انؼشاق(، يغزشبسَخ االيٍ انىط

0253. 

  ،0251دوسح انزحكُى انذونٍ، انًشكض انذونٍ نهزحكُى، خًهىسَخ يظش انؼشثُخ. 
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  دوسح انششاء انهُذعٍ، ندُخ االػًبس نًدهظ يحبفظخ واعط ثبنزؼبوٌ يغ انًفزشُخ انؼبيخ

 .0251ىصاسح انؼهىو وانزكُهىخُب، ن

  ،ً0259دوسح طشائك انزذسَظ، اندبيؼخ انزمُُخ انىعط. 

  دوسح ثشَبيح رحهُم االخهبدادANSYS ،0259، انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد. 

  دوسح يذَش يششوع يحزشفPMP ،0252، َمبثخ انًهُذعٍُ انؼشالٍُُ انًمش انؼبو. 

  دوسحGIS ،0252، انًؼهذ انزمٍُ فٍ انكىد. 

 

 

 انًُدضح: األػًبل 

  0228يذَُخ انكىد انمطبػُخ انكبيهخ) ػًم شخظٍ(،  أورىكبدسعى يخططبد. 

  كبيهخ نًىلغ انطًش انظحٍ/ انذوسح، نظبنح ششكخ  أورىكبدسعى يخططبد

Fluoramec ،0221. 

  يششوع يبء انغًبوح، نظبنح ششكخ انًُظىسَخ نهًمبوالد انؼبيخ  أورىكبدسعى يخططبد

 .0221انًحذودح، 

  أػذاد دساعبد خذوي نؼذد يٍ انًشبسَغ، يثم انحكىيخ وانجطبلخ االنكزشوَُخ، ويشاكض

 خذيخ انًدزًغ.

 

 ويشبسَغ انمىاٍَُ انًؤرًشاد وانُذواد: 

 ً0227حبفظخ ثٍُ اػىاو انًشبسكخ فٍ اغهت انًؤرًشاد وانُذواد انزٍ خشد داخم ان-

0253. 

  ٍيؤرًش داخم انؼشاق ورمذَى سؤَخ انًحبفظخ فُهب. 32رًثُم انًحبفظخ فٍ اكثش ي 

  يؤرًشاد. 1رمذَى وػشع يمزشحبد ودساعبد نحذود 

  انًشبسكخ فٍ اػذاد لبَىٌ "انحذ يٍ انكىاسس" يغ يغزشبسَخ االيٍ انىطٍُ ووصاساد انًىاسد

 نضساػخ وانذفبع وانًذَشَخ انؼبيخ نهذفبع انًذٍَ.انًبئُخ وانجُئخ وانجهذَبد وا

  انًشبسكخ فٍ رؼذَم لىاٍَُ "روٌ االحزُبخبد انخبطخ ولبَىٌ انزمُُظ وانغُطشح انُىػُخ

 ولبَىٌ انؼًم".

 

 :انًهبساد انخبطخ 

 وندبٌ. فشَك ػًم اداسح 

 .اداسح ػًهُبد انزخطُط 

 .ربيٍُ عاليخ يىلغ انؼًم 
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 إداسح ( ػًهُخ انغُطشح انُىػُخQC.) 

 .ػًم يخططبد نهًشبسَغ 

 .انشعى ثبنحبعىة 

 .اعزخذاو انكىيجُىرش 

 .اػطبء دوساد فٍ انهُذعخ وانكىيجُىرش واالداسح 

 

 


