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 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص
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 معلومات وظيفية 

عدد سنوات الخدمة في الوزارات  تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
 األخرى ان وجدت

16/11/2014 22/3/2015  

 

 جهة االنتساب 

 الهندسة الكلية: جامعة القادسيةالجامعة :

 تأريخ االنتساب: هندسة الطرق والنقل :القسم

 

 المناصب 

 تاريخ الحصول عليه المناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عليها

  

 

 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 29/3/2015 مدرس مساعد

  

  

  

 

 

 



 التشكرات واللجان

 شارك بها )عدد(اللجان الم التشكرات الحاصل عليها )عدد(

 دائمية : من القسم :

 غير دائمية من الكلية :

  من الجامعة:

 من الوزارة:

 جهات اخر:

 

 لفات والترجمة ؤالم

 تاريخ التاليف او الترجمة اسم المؤلف او المترجم

  

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركات العلمية 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الندوة او المؤتمر او المشاركة 
1st International Conference for Civil Engineering 

Science (ICCES-2018) 
14-15/11/2018 Iraq 

 

 روابط المواقع البحثية

 الرابط الموقع 

Google scholar  

Research gate  

  مواقع التدريسيين

Orcid  

  

 

 الدورات

 تاريخ الدورة مكانها اسم الدورة
 28/1/2019-27 كلية الهندسة / جامعة القادسسية  دورة استخدام اجهزة المساحه 

   

   

 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

Auto cad  70% 

Civil 3D Auto cad  

  

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

1 English 70% 

2 German 70% 

3 Romanian 90% 

4 Arabic 100% 
 



 

 

 

 المواد التي أقوم بتدريسها 

عدد  اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 الطرق والنقل الثانية 4 المساحة الهندسية 1

 الطرق والنقل الثالثة 3 هندسة المطارات 2

 الطرق والنقل الرابعة Civil3D 2تطبيقات حاسوب  3

 

 ة البحوث المنشور

 رابط البحث التاريخ العدد المجلد اسم المجلة

Journal of Engineering 
and Applied Sciences 

13 18 2018 https://medwelljournals.com/abstract/?doi
=jeasci.2018.7568.7572 

International Journal of 
Engineering & 

Technology 

7 4.2 2018  

 

https://www.sciencepubco.com/index.php/
ijet/article/view/25919 

     

 

 


