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  واإلنشاءاتقسم هندسة البناء /  ةتكنولوجيالجامعة ال) : العمل (        

    فرع هندسة الجيوماتيك                         

 

 :المؤهالت األكاديمية 

 .) 1994/ العراق / المستنصريةالجامعة /  مدنيةهندسة (بكالوريوس  •

جامع����ة / مرك����ز التخط����يط الحض����ري واالقليم����ي( دبل����وم ع����الي مخطط����ات اساس����ية للم����دن •

 2011)/ بغداد

 )2016/ جامعة بغداد/ مركز التخطيط الحضري واالقليمي( ماجستير تخطيط •

 

 : الخبرة العملية

 التفاصيل/ العمل / الموقع  سنة  إلى –من سنة 
 العمل في القطاع الخاص ضمن اختصاص الهندسة المدنية 1994-2007
 العمل في الجامعة التكنولوجية قسم المشاريع 2007-2011
 العمل في قسم هندسة البناء واالنشاءات لحد االن -2011
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 : المناصب و المهام

 التفاصيل/ العمل / الموقع  الى سنة  –من سنة 
مهندس مقيم ضمن لجان دائرة المهندس المقيم لقسم المشاريع في  2007-2009

 .الجامعة التكنولوجية
الجامعة /االنشاءات مسؤول شعبة الوثائق في قسم هندسة البناء و 2009-2010

 التكنولوجية
الجامعة / ندسة البناء واالنشاءاته/ مقرر فرع هندسة الجيوماتيك- 2016

 التكنولوجية ، تدريسي في فرع هندسة الجيوماتيك
 
 

 : البحوث العلمية المنجزة

1- Determine Suggestion to solve Informal Housing problems 
Case study; Baghdad city. 

2- Partition of Residential plots and its Impact on infrastructure 
Services ( Potable Water & Sanitation) 
 

 :الدورات التدريبية 
المقامة في مركز " إدارة المشروع لمنتسبي قسم الشؤؤون الهندسية في الجامعة التكنولوجية " دورة   -1

 . 2009التعليم المستمر في 
 المستمر التعليم مركز في المقامة" والشروط العامة للمقاوالت لألعمال المدنية  MS Projct" دورة  -2

 . 2009 في
 في المستمر التعليم مركز في المقامة" تخطيط وبرمجة العمل في تنفيذ المشاريع االنشائية " دورة  -3

2010  
 2009في  االلكترونية الحاسبة مركز في مقامةدورة كفاءة الحاسبة ال -4
في  االلكترونية الحاسبة مركز في مقامةال)   IC3( الدورة التأهيلية لنيل الشهادة الدولية للحاسوب   -5

2010 
 في االلكترونية الحاسبة مركز في المقامة)   IC3(  للحاسوب الدولية الشهادة لنيل التأهيلية الدورة -6

2012 
  2012ة في مركز اللغة االنكليزية في دورة اللغة االنكليزية االساسية للمنتسبين المقام -7
 2016 في المستمر التعليم مركز في المقامةدورة طرائق التدريس   -8
 

 )  14( ستة كتب : عدد كتب الشكر 
 


