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بكالوريوس - الجامعة التكنولوجية قسم
هندسة البناء واالنشاءات فرع الهندسة الصحية والبيئية تاريخ 
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قسم الشؤون الهندسية جامعة القادسية -
مهندس مقيم واشراف وادارة المشاريع 

الهندسية
2016 - 2010

- التحسس النائي و استخدام نظم المعلومات 
الجغرافية وتطبيقاتها وتحديد المواقع 
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دورة ادارة المشاريع الهندسية, ودورة 
تدريس مع تقنيات حاسوب طرائق 
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