
 

فًٛب ٚخض انجذٔل أػالِ ، ررفك يؼّ َطخخ يٍ أطبرٚخ انًبجطزٛر ٔانذكزٕراِ نٛزطُٗ نهًؼبٌٔ انؼهًٙ رٕصٛمٓب ٔإػبدرٓب نؼضٕ انٓٛئخ انزذرٚطٛخ ، كًب ررفك َطخخ يهَٕخ يٍ شٓبداد انزخرط ٔأٚخ  : يالدظخ 

 

ٔصبئك رخض يؤشر انزًٛس نذفظٓب فٙ االضجبرح انؼهًٛخ نًٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ يغ يؼهٕيبرّ انًمذيخ 

 

 

 

 

 

 

 

يؤشر انزًٛس  

 غٛر يزسٔجخ/ انذبنخ االجزًبػٛخ

  1976-1-12/   انًٕانٛذ

يذرش / انًررجخ انؼهًٛخ 

 انزركٛخ - االَكهٛسٚخ  / (ثكفبءح)انزًكٍ يٍ انهغبد غٛر انؼرثٛخ 
 فُٕٛش ضهًٛبٌ ػبكف/  االضى  يبجطزٛر ُْذضخ يؼًبرٚخ    /انزخظض انذلٛك

 

 انًؤْالد
 انمطى/ انجبيؼخ/ انجهذ  

انزمذٚر انؼبو  

 نهزخرط ٔانًؼذل
انزطهطم ػهٗ 

 دٔرح انزخرط 

ػذد ضٍُٛ 

 انذراضخ
ربرٚخ 

 انزخرط
رمذٚر ٔدرجخ 

 األطرٔدخ
يٕضٕع األطرٔدخ/ يشرٔع انزخرط   االخزظبص 

لطى / انجبيؼخ انزكُٕنٕجٛخ / انؼراق 

انُٓذضخ انًؼًبرٚخ  69,688 34 5 1998 82 
 شٓبدح انجكبنٕرٕٚش ػبو يشرٔع َبد٘ اَزرَذ ثغذاد 

 
لطى / انجبيؼخ انزكُٕنٕجٛخ / انؼراق 

 88 2002 4  79,62 انُٓذضخ انًؼًبرٚخ

 خظٕطٛخ انزذٕالد –انزغٛر فٙ انؼًبرح 

كظٛغخ يؼزًذح نزذمٛك انزغٛر ٔ رٕنٛذ 

 انُزبط انًؼًبر٘ فٙ انؼًبرح انًؼبطرح

ركُٕنٕجٛب 

 ػًبرح
 شٓبدح انًبجطزٛر

 

  
      

 شٓبدح انذكزٕراِ 

 

 يؤشر انزًٛس 
أٔ / يطؤٔل انًبدح  انطُٕاد انذراضٛخ انًردهخ انذراضٛخ

 رذرٚص يشزرن
 انًٕاد انؼًهٛخ

انًردهخ 

 انذراضٛخ
انطُٕاد 

 انذراضٛخ

أٔ / يطؤٔل انًبدح 

 رذرٚص يشزرن
 :         انؼًم األكبدًٚٙ ٔٚشًم انًٕاد انُظرٚخ

انفٕز ثجبئسح يجهص ٔزراء االضكبٌ ٔانزؼًٛر 

انؼرة 

ركرٚى يٍ ٔزارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ  

ثشٓبدح انًجذػٍٛ ٔانًْٕٕثٍٛ  

ركرٚى ثشبرح ٔدرع انجبيؼخ انزكُٕنٕجٛخ  

ركرٚى ثكزبة شكر ٔرمذٚر يٍ ٔزرارح انزؼهٛى انؼبنٙ 

ٔانجذش انؼهًٙ 

 انضبنضخ

(2003-2004 )

(2004-2005 )

(2005-2006 )

(2006-2007 )

(2007-2008 )

(2008-2009 )

( 2009-2010) 

انذكزٕر صبثذ -

انؼبدنٙ 

االضزبر ازاد  -

دكزٕر ػجبش  -

انكزٕرح ضٓٗ -

دطٍ انذْٕ٘ 

يبدح انزظًٛى انًؼًبر٘    انخبيطخ

(2008-

2009 )

(2009-

2010 )

رذرٚص يشزرن  انفهطفخ ٔانؼًبرح 

  الخبرة التدريسية (1)

 انراثؼخ

(2005-2006 )

(2006-2007 )

(2007-2008 )

(2008-2009 )

( 2009-2010) 

االضزبر ػبدل ضؼٛذ 

انذكزٕرح ٔدذح 

 شكر انذُكبٔ٘  
     يبدح انزظًٛى انذضر٘ 

  انذظٕل ػهٗ كزبة شكر يٍ رئبضخ انجبيؼخ
 2011-2010 انخبيطخ

انكزٕرح ضٓٗ -

 انذْٕ٘
يزبثؼخ يشبرٚغ انًردهخ 

 انخبيطخ 
    

     انزظًٛى انًؼًبر٘  يظطفٗ كبيم.د 2012-2011 االٔنٗ 

 
انراثؼخ  2011-2012 

دكزٕرح شًبئم 

ٔجّٛ 
      انزظًٛى انذاخهٙ 

 لبػذح يؼهٕيبد يٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ يٍ انًُٓذضٍٛ ٔأػضبء انٓٛئخ انزذرٚطٛخ فٙ لطى انُٓذضخ انًؼًبرٚخ



 

 فًٛب ٚخض انجذٔل أػالِ ، ررفك يؼّ َطخخ يٍ أٚخ ٔصبئك رخض يؤشر انزًٛس نذفظٓب فٙ االضجبرح انؼهًٛخ نًٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ يغ يؼهٕيبرّ انًمذيخ: يالدظخ 

 فًٛب ٚخض انجذٔل أػالِ ، ررفك يؼّ َطخخ يٍ أٚخ ٔصبئك رخض يؤشر انزًٛس نذفظٓب فٙ االضجبرح انؼهًٛخ نًٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ يغ يؼهٕيبرّ انًمذيخ: يالدظخ 

 

 

 

 يجبل انجذش يؤشر انزًٛس 
أٔ / يُفرد 

 يشزرن
انذراضخ/ انجذش  انطُخ جٓخ انُشر  

ٔ دراضبد /ثذٕس أ   (2)

ٔ خبرط / أ يُشٕرح داخم

 انؼراق

 

يُفرد  َظرٚبد ػًبرح

يجهخ ارذبد انجبيؼبد 

انؼرثٛخ نهذراضبد 

ٔانجذٕس انُٓذضٛخ 

2009 

  انجُٛخ انؼًٛمخ نؼًهٛبد رٕنٛذ انُزبط انًؼًبر٘ انًؼبطر–انًُظ - 1

 دم يطرٔح أزاء يشكهخ انفٕضٗ فٙ انُزبط انًؼًبر٘ انًذهٙ

 

 

يشزرن  رظًٛى دضر٘ 
انًجهخ انؼرالٛخ 

نهُٓذضخ انًؼًبرٚخ 
2008 

نزذٕل فٙ انجُٛخ انذضرٚخا-2  

"أصر انؼمذ انًؼًبرٚخ فٙ انزذٕالد انشًٕنٛخ ضًٍ انجُٛخ انذضرٚخ "   

.يذُٚخ انطهًٛبَّٛ كذبنخ دراضٛخ   
 

 
يشزرن  رظًٛى دضر٘

يجهخ ارذبد انجبيؼبد 

انؼرثٛخ نهذراضبد 

ٔانجذٕس انُٓذضٛخ 

 .انؼرثٛخ االضاليٛخ    انزٕاطم انشكهٙ ضًٍ انفضبء انذضر٘ فٙ انُزبط انًؼبطر فٙ انًذٌ-3 2008

 
يشزرن  َظرٚبد ػًبرح

انًجهخ انؼرالٛخ 

نهُٓذضخ انًؼًبرٚخ 
 االٚمبع انكطر٘ فٙ ٔاجٓبد انًجبَٙ انًذهٛخ انًؼبطرح-4 2011

      



 

 

 

 انجٓخ انًطزفٛذح يؤشر انزًٛس
أٔ / يُطك 

 إشراف

طجٛؼخ انؼًم انًمذو 

 نهجٓخ انًطزفٛذح
 أخرٖ ررغت فٙ ركرْب انًشرٔع انطُخ اضى انًكزت

 

   

 

 

الفوزبجائزة المهندس المعماري عمى الوطن العربي والتي 
تنظمها الجامعة العربية ضمن بمسابقة مجمس وزراء 

جائزة المهندس المعماري  / االسكان والتعمير العرب 
عن تصميم قاعة مغطاة متعددة االغراض في  / (2009)

 بغداد

خجراد أٔ أػًبل 

أخرٖ كبنؼًم 

 االضزشبر٘

 

   

 

 

 الفوز مع فريق تصميمي بمسابقة تصميم مجموعة مباني- 

هيئة االستثمار الوطني في بغداد من خالل المكتب 
والحصول عمى , 2010االستشاري لمجامعة التكنولوجية 

. كتاب شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

 
      - 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


