المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً واللقب
الموالٌد
محل التولد
الجنسٌة
الحالة الزوجٌة
عدد األطفال

حٌدر حامد جاسم المطر
7915
البصرة
عراقٌة
اعزب
\

العنوان
البرٌد االلكترونً
تلفون
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق
االختصاص الحالً

البصره/حً القبلة
heiderh87@yahoo.com
07832025785
مدرس مساعد
المائٌات  ،االنشاءات
نماذج رٌاضٌة لالنظمة الهٌدرولوجٌة
نماذج رٌاضٌة لالنظمة الهٌدرولوجٌة

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة

تارٌخها

عنوان الرسالة  /االطروحة

الجامعة

البلد

الماجستٌر

9002

نمىذج رياضي بالحاسىب للعمليات
الهيدرولىجية في حىض نهر الخازر

البصرة

العراق

الدبلوم العالً

0220

تحلٌل انتقال القص فً العتبات الخرسانٌة المسلحة
المعرضة للقص المباشر باالضافة للشد

البصرة

العراق

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة

جٌد جدا
جٌد جدا

الدورات التدرٌبٌة
اسم الدورة
الدورة التطوٌرٌة
الرابعة والسبعون
لتطوٌر طرائق التدرٌس

مكان الدورة

مدة الدورة

تارٌخ الدورة

كلٌة التربٌة  -بصرة

اسبوع

0272

المناصب االدارٌة
الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة)
مسؤول مختبر الهٌدرولٌك فً قسم الهندسة المدنٌة
عضو لجنة ضمان الجودة فً قسم الهندسة الكٌمٌائٌة

من الفترة
0220
0277

الى الفترة
0272
0270

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر
قيد البحث

اسم النشاط
تحليل انماط الجريان تحت البوابات

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
مكانه وزمانه

اسم النشاط

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر

تارٌخها
5002
5002
5005

4102

الجهة المانحة
عمادة كلٌة الهندسة
عمادة كلٌة الزراعة
عمادة كلٌة الهندسة
عمادة كلٌة الهندسة

سبب المنح
العمل وقت اضافً
صناعة جهاز علمً
صناعة جهاز علمً
العمل وقت اضافً

الخبرات التدرٌسٌة
اسم المادة التً درستها

المرحلة الدراسٌة

الرٌاضٌات
الرٌاضٌات
مٌكانٌك الموائع
مختبر مٌكانٌك الموائع
مختبر خواص المواد الهندسٌة
التحلٌالت الهندسٌة
اشراف على مشارٌع التخرج

المرحلة االولى
المرحلة الثانٌة
المرحلة الثانٌة
المرحلة الثانٌة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة

االشراف على الدراسات العلٌا

عدد الرسائل  /واالطارٌح

Personal information
First Name and sur Name
Date of Birth
Place of Birth
Nationality
Marital Status
Number of Children
Address
E-mail
Telephone number

Heider Hamid Jasim Al-Mutter

Scientific Rank

Assistant Lecturer in Basrah Univ.

General Specialty
precise specialization
Date of first appointment
at the university

Hydraulics , Structures

1975
Basrah
Iraqi
Single
\
Basrah
heiderh87@yahoo.com
07832025785

Mathematical modelling of Hydrological Processes
24/4/2002

the certificates and scientific title
Certificate
Master

Higher Diploma

title of the thesis
Simulation of Hydrological processes for
Al-Khazer sub catchment using digital
models, A comparative study
Shear Transfer Analysis in Reinforced
Concrete Members Subjected to Direct
Shear Plus Tension

University
Basrah

Country
Iraq

Basrah

Iraq

Skills
Arabic
English

V.good
V.good

training courses
Course Name
Course of Developing Teaching Methods

Place

Duration

Date

College of
Education

Week

2010

Administrative Posts
Career ( now)
In charge of Hydraulics Lab.
Member of Quality Assurance committee

From
2002
2011

To
2010
2012

Research Activity

Research

Place and date of publication

Types of flow under Sluice Gate

Under research

Cultural activities
Seminars

Place and date

Awards and thanks and appreciation certificates for the
school year
Certificate

date

issued by

reason

Thanks and Appreciation
Thanks and Appreciation
Thanks and Appreciation
Thanks and Appreciation

2005
2007
2012
2014

College of Engineering
College of Agriculture
College of Engineering
College of Engineering

Working Overtime
Making Scientific Apparatus
Making Scientific Apparatus
Working Overtime

Teaching Experience
studied
Mathematics
Mathematics
Fluid Mechanics
Fluid Mechanics Lab.

Properties of Materials Lab.
Engineering Analysis
Supervising researches of the
students

Stage
First Stage
Second Stage
Second Stage
Second Stage

Third Stage
Third stage
Fourth Stage

Supervision of postgraduate

number

\

\

