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 التحصيل الدراسي:

  دكتوراة هندسة مدنية تخصص هندسة الطرق من جامعة سالفوردSalford المملكة ,

  .2102 –المتحدة 

  ماجستير هندسة بناء وانشاءات تخصص هندسة الطرق والمطارات من الجامعة

 .2111 –العراق  –التكنولوجية, بغداد 

  0991 -العراق   –بكالوريوس هندسة بناء وانشاءات, الجامعة التكنولوجية, بغداد. 
 

 

 التاريخ الوظيفي:

مديرية طرق وجسور القادسية للفترة  –مهندس مشرف في الهيئة العامة للطرق والجسور  -

 .2112الى  2111من 

 .2112الى  2112قسم الشؤون الهندسية للفترة من  –مدرس مساعد في جامعة القادسية  -

 ولحد االن. 2111جامعة القادسية من  –مدرس مساعد في كلية الهندسة  -

لغاية نيسان  2112المملكة التحدة للفترة من اب  –جامعة سالفورد  –طالب بعثة دراسية  -

2102. 
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 :الخبرات الهندسية

ناصرية( للفترة من اب  –)ديوانية  1مهندس مشرف على اعمال الطريق السريع ط -

 .2112لغاية تموز  2111

 التصاميم االنشائية لبنايات كلية العلوم في محافظة المثنى. -

 السماوة.التصميم الهندسي لمشروع توسعات جسر  -

 البدير ناحية التصميم الهندسي لتوسعات مدخل -

 دراسة مرورية لتقاطع بنت الهدى في الديوانية -

 دراسة مرورية لتقاطع الحي العسكري في الديوانية -

 

 :الخبرات التدريسية

 -2112تدريس مادة الميكانيك الهندسي للمرحلة الدراسية االولى في كلية الهندسة لعام  -

2111 

-2111المساحة الهندسية للمرحلة الدراسية الثانية في كلية الهندسة لعام تدريس مادة  -

2112 

تدريس مادة هندسة المرور للمرحلة الدراسية الثالثة في كلية الهندسة للعام الدراسي  -

2102 – 2102 

تدريس مادة هندسة الطرق للمرحلة الدراسية الرابعة في كلية الهندسة للعام الدراسي  -

2102 – 2102 

تدريس مادة الرياضيات للمرحلتين االولى والثانية في كلية التربية/الفيزياء لالعوام  -

 2112 – 2112و  2112 – 2112الدراسية 

تدريس مادة الحاسبات للمرحلة الدراسية الثانية في كلية التربية القسام الكيمياء واللغة  -

 2112 – 2112االنكليزية وعلوم الحياة للعام الدراسي 

 

 Institution عضو كباحث في مؤسسة الطرق والمواصالت    ة في الجمعيات العالمية:العضوي

of Highways and Transportation (IHT) 
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