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 الذىجذ

 
 

 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذاليوجدذدبؾومذعاليذ1

ذ2ذماجدتريذذ2

ذاليوجدذدكتوراهذ3

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمشاخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 ) حبث / بودرت حضور(



 

 

 

 

 

 

 

ذحبث-مشاركة ذجامعةذالؼاددقةذ2006ذمؤمترذجامعةذالؼاددقةذاالولذلؾعؾومذ1

 4th International Conferenceذ2

on Steel & composite 

Structures 

ذحبث-مشاركة ذاستراليا / سذنيذ2010

 the 8th Internationalذ3

Symposium on Impact 

Engineering (ISIE-2013) 

ذحبث-مشاركة ذالقابان/ذاوداكاذ2013

العديدذمنذالـواتذوورشذالعؿلذاليتذتـظؿفاذكؾقةذذ4

ذاهلـدةذيفذجامعةذالؼاددقة

ذحضورذوذمشاركةذذ2013-2019

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ1 ل العربية يف  .1 ت دلركز اخليو ل الكميا د التصاميم وجداو رئيس جلنة اعدا
ق.هـ/ ي العدد  دسية مبوجب مبوجب االمر اجلامعي ذ 68جامعة القا 8 7 

99/4/91يف  18 

ذ

99/4/91ذمؤقتة ذ18

دسية مبوجب االمر ذ2 رئيس جلنة حتديث كلف ادلشاريع يف جامعة القا

ي العدد  798ق.هـ/اجلامعي ذ 6/5/91يف  9 ذ18

5/91/ذدائؿقة ذ18

ذ3 ل العربية القدمي من الناحية  .9 دراسة و تقييم مبىن مركز اخليو رئيس جلنة 
دية من صيانتها مبوجب مبوجب االمر  ى االقتصا االنشائية و حتديد اجلدو

ي العدد  78اجلامعي ذ 14/5/91يف  18 18 

ذ

14/5/91ذمؤقتة ذ18

ذ4 ت  .8 دسية مبوجب مبوجب رئيس جلنة حتليل العطاءا الساندة يف جامعة القا
ي العدد  18االمر اجلامعي ذ 9 1 91/ 11/ 91يف 8 18 

ذ

91/ 11/ 91ذدائؿقة ذ18

ذ5 دسية ادلنجزة مبوجب االمر  .4 رئيس جلنة ادلعاينة ادلركزية دلشاريع جامعة القا
ق.هـ/ ي العدد  79اجلامعي ذ 15/5/91يف  19 18 

ذ

15/5/91ذدائؿقة ذ18

ذ6 دسية مبوجب االمر رئيس جلنة فتح  .5 ت ادلركزية يف جامعة القا العطاءا
ب/ ق.  ي العدد  8اجلامعي ذ 5 9 97/9/91يف  5 14 

97/9/91 .6ذدائؿقة 14 



 

 

 

 

 

 

 

ذذ

ذ7 د ادلطروحة للمشريع ادلسحوبة من  .7 رئيس جلنة اجراء ادلعاينة لالبنية و ادلوا
ي  ت الناكلة  يف جامعة القادسية مبوجب مبوجب االمر اجلامعي ذ الشركا

د  4/9/91يف  1765ق.هـ/العد 15 

8.  

4/9/91 .9ذدائؿقة 15 

ذ

ذ8 م الداخلية  يف  .11 دةمن ابنية االقسا ي انشائي لبيان امكانية االستفا استشار
ي العدد  دسية مبوجب االمر اجلامعي ذ 8جامعة القا 8 يف  78

15/11/91 15 

15/11/91 .11ذمؤقتة 15 

ذ9 دراسة النشاء مصعد كهرابئي يف بناية رائسة جامعة  .19 عضو  جلنة عمل 
ي العدد  ي ذ درا دسية مبوجب مبوجب االمر اال 71القا يف  4

9/9/91 14 

9/9/91 .18ذمؤقتة 14 

ذ10 د تنفيذها يف   .14 ل ادلرا د التصاميم اذلندسية اخلاصة ابالعما رئيس جلنة اعدا
ي العد  ي ذ درا 91كلية اذلندسة مبوجب االمر اال 5 96/5/91يف 9 18 

96/5/91يف .15ذمؤقتة 18 

ذ11 د  .16 دراسة واعدا التصاميم لسقف بناية قسم علوم احلياة يف كلية رئيس جلنة 
ي العد  ي ذ درا دسية مبوجب االمر اال 4الرتبية / جامعة القا يف  194

6/11/91 18 

17.  

6/11/91 .18ذمؤقتة 18 

ذ12 رئيس جلنة تسعري لبناييت كلييت اذلندسة و الصيدلة يف جامعة القادسية   .19
ي العد  ي ذ درا 4مبوجب االمر اال 71 19/11/91يف  5 18 

19/11/91 .91ذمؤقتة 18 

ذ13 ت  .91 س و القاعدة االكرتونية و السعيا رئيس جلنة تدقيق سجل االسا
ت الطلبة يف قسم اذلندسة ادليكانيكية للعم  91لدرجا 19/91 و  18

ي العد  ي ذ درا 4للدراستني الصباحية و ادلسائية  مبوجب االمر اال 691 
19/11/91يف  18 

19/11/91 .99ذمؤقتة 18 

ذ14 ي العد رئيس جلنة حتقيقية يف كلية  .98 ي ذ درا اذلندسة  مبوجب االمر اال
5 8 16/19/91يف  68 18 

16/19/91يف  .94ذمؤقتة 18 

ذ15 ت  .95 ت لبناء قسمني علميني مع قاعا د تصاميم و كشوفا رئيس جلنة اعدا
ي العد  ي ذ درا ت يف كلية اذلندسة  مبوجب االمر اال دراسية و خمتربا

8 8 9 98/9/91يف  8 14 

96.  

98/9/91 .97ذمؤقتة 14 

98.  



 

 

 

 

 

 

 

ذ16 ت  عضو جلنة تقدمي .99 م الكورسا م الدراسي اىل نظا دراسة لتحويل النظا
ي العدد  ي ذ 9مبوجب االمر االدار 5 98/9/91يف  8 14. 

8 1.  

8ذمؤقتة 1. 98/9/91 14. 

8 9.  

ذ17 8 م  .8 رئيس اللجنة االمتحانية / قسم اذلندسة ادلدنية/ كلية اذلندسة للعا
91الدراسية  14-91 ي العد   15 ي ذ درا يف  76مبوجب االمر اال

7/1/91 15 

8 4.  

8ذدائؿقة 7/1/91يف  .5 15 

8 6.  

ذ18 8 م  .7 رئيس اللجنة االمتحانية / قسم اذلندسة ادلدنية/ كلية اذلندسة للعا
91الدراسية  15-91 ي العد   16 ي ذ درا 98مبوجب االمر اال يف  5

18/1/91 16 

8 8.  

8ذدائؿقة 9. 18/1/91 16 

4 1.  

ذ19 4 ت ترقية التدريسيني  .1 ث ادلقدمة يف معامال ل للبحو رئيس لعدة جلان استال
دسية   يف قسم اذلندسة ادلدنية /كلية اذلندسة/جامعة القا

4 9.  

4ذمؤقتة 8. 91 18-91 19 

ذ20 4 ي  .4 ت مبوجب االمر االدار م االكورسا د مناهج نظا يف  99عضو جلنة اعدا
9/9/91 15. 

4ذمؤقتة 9/9/91يف  .5 15. 

ذ21 4 ت  .6 دسية رئيس جلنة مشرتاي اجمللة العلمية يف كلية اذلندسة/  جامعة القا
ي العدد  ي ذ 8/8/91يف 99مبوجب االمر االدار 15 

4 7.  

4ذدائؿقة 8/8/91يف 99 .8 15 

ذ22 4 در  .9 د خطة سنوية حلاجة قسم اذلندسة ادلدنية من الكوا عضو جلنة اعدا
د  ي العد ي ذ دار ت ومبوجب االمر اال ت و الكفاءا دا ي الشها من ذو

4 4 1 98/19/91يف  7 15 

5ذؤقتةم 1. 98/19/91 15 

ذ23 5 ي  .1 ي ذ دار عضو جلنة علمية يف قسم اذلندسة ادلدنية مبوجب االمر اال
د  4العد 8 1/9/91يف  8 15 

5ذدائؿقة 9. /9/91 15 

ذ24 5 دارية يف قسم اذلندسة ادلدنية /كلية  .8 د من اللجان اال رئيس و عضور لعد
دسية  اذلندسة يف جامعة القا

5ذمؤقتة 4. 91 18-91 19 

ذ25 5 دسية مبوجب مبوجب  .5 ت الساندة يف جامعة القا رئيس جلنة حتليل العطاءا
ي العدد  18االمر اجلامعي ذ 91/ 9/ 16يف 69 16 

 9/ 16 / 11/ 91ذدائؿقة



 

 

 

 

 

 

 

91/ذ ذ16

ذ26 5 ض اجراء الكشف و ادلعاينة غلى اجلسر  جلنة فنية استشاريةذرئقس .6 بغر
ب  دة كلية اذلندسة ادلوجود يف السرا ل لبناية عما وحتديد االضرار احلما

ل االنشائية ادلناسبة دلعاجلة االضرار ادلوجودة يف اجلسر  ووضع احللو
ي العدد   ي  ذ 8مبوجب االمر االدار 8 9 91/ 11/ 9يف 9 16 

91/ 11/ 9ذمؤقتة 16 

ذ27 5 در التدريسي للدراسة ادل .7 ئية سارئيس جلنة اختيار حماضرين ضمن الكا
91م الدراسي اللع 16-91 د   17 ي العد ي  ذ دار مبوجب االمر اال

91/ 11/ 18يف 19 16 

91/ 11/ 18 مؤقتة 16 

ذ28 5 ل جملرئيس حلنة تقييم اسئلة امتحاان .8 د ت الفصل االو موعة خمتارة من ادلوا
مبوجب اء ر خلضاعة القاسم امالدراسية لكلية هندسة ادلوارد ادلائية يف جا

ي العدد    ي  ذ دار 8االمر اال 91/ 4/ 11يف 9 17 

91/ 4/ 11 مؤقتة 17 

ذ92 5 عضوذيفذجمؾسذالؼدمذوذالؾجـةذالعؾؿقةذيفذقدمذاهلـددةذاملدنقةذذيفذكؾقةذ .9

ت الدراسية اهلـددةذذ 91للسنوا 16-91 91و  17 17-91 و  18
91 18-91 19 

91 دائؿقة 91و 17 و  18

91 19 

ذ30 عضويةذالعديدذمنذجلانذمـاقشةذاراريحذالدكتوراةذوذاملاجدتريذيفذجامعاتذ .60

ذالؽوفةذوذبابلذوذكربالءذذ

91ذمؤقتة 91و  18 19 

 

  االخشياألنشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذ25ذذاحباثذعؾؿقةذتؼويمذ

ذذاملبادراتذالعؾؿقةذ

ذ2ذلؾردائلذواالراريحذتؼويمذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها



 

 

 

 

 

 

 

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 احلادباتذاالدتؼرارية/ذدراداتذعؾقاذذذ1

 املقؽانقكذاهلـدديذالعـاصرذاحملددة/ذدراداتذعؾقاذذذ2

 نظريةذاملـشات ذذ3

 الرياضقات ذذ4

 احلديدتصامقمذ ذذ5

 الربجمةذبؾغةذالػورتران ذذ6

 وتوكادذالردمذبادتخدامذاال ذذ7

 ذالؾغةذالنؽؾقزية ذذ8

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

1   

2   

3   

4   

5   

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة التؼدوركتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة  ت

جاهعة القادسية /قسن الشؤوى القانىنية ذ13/6/2005يفذ3995 كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذ1

ذواإلدارية

ذ

ذ2005



 

 

 

 

 

 

 

جاهعة القادسية /قسن الشؤوى القانىنية ذ20/12/2006يفذ10103كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذذذ2

ذواإلدارية

ذ2006

جاهعة القادسية /قسن الشؤوى القانىنية ذ4/6/2006يفذ2525كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذذ3

ذواإلدارية

ذ2006

ذذذ4

ذ28/3/2007يفذذ2530كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذ

جاهعة القادسية /هكتب السيذ رئيس 

ذالجاهعة

ذ2007

البعثاتذذدائرةزارةذالتعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿيذ/ذذ.27/10/2013يفذذ34888كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذذ5

ذالثػافقةذوالعالقات

ذ2013

ذ2013ذرئادةذجامعةذالؼاددقةذ31/12/2013يفذذ21271كتابذذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذذذ6

ذ2015ذرئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطويرذ12/2/2015يفذذ2230ذيذالعددذذكتابذذؽرذوتؼديرذذذذ7

ذ2015 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطويرذ15/4/2015يفذذ6090ذؽرذوتؼديرذذذيذالعددذق.ذطذكتابذذ8

 ذ18/10/2015يفذذ14923ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ9

ذ

ذ2015 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطوير

 ذ27/5/2015يفذذ8342كتابذذيذالعددذق.ذبذذ10

 

ذ2015ذالؼاددقةذ/ذقدمذاملوادرذالبشريةرئادةذجامعةذ

ذ2014ذالدقدذرئقسذاجلامعةذاحملرتم ذذ19/2/2014ذفادةذتؼديريةذذ11

ذ2016ذالدقدذرئقسذاجلامعةذاحملرتمذذذ9/3/2016ذفادةذتؼديريةذبتاريخذذ12

ذ2019ذالدقدذرئقسذاجلامعةذاحملرتمذذذ2019ذفادةذتؼديريةذبتاريخذذ13

 ذ22/1/2016يفذذ1184ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ14

ذ

ذ ذ/ ذالؼاددقة ذجامعة ذاجلامعةذرئادة ذرئقس مداعد

 لؾشؤونذالعؾؿقة

ذ2016

 ذ22/6/2016يفذذ8578ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ15

ذ

ذ2016 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطوير



 

 

 

 

 

 

 

 ذ26/6/2016يفذذ9534ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ16

ذ

ذ2018 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطوير

 ذ10/6/2016يفذ8990ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ17

ذ

ذ2018 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطوير

 ذ30/1/2019يفذ1548ذبذيذالعددذق.ذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ18

ذ

ذ ذقدم ذ/ ذالؼاددقة ذالبشرية/ذعبةذرئادةذجامعة املوارد

ذالتدريدقنيذذؤون

ذ2019

 ذ4/2/2019يفذ1743ذيذالعددذق.ذطذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ19

ذ

ذ2019 رئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذالبحثذوذالتطوير

 ذ24/6/2019يفذ9003ذبذيذالعددذق.ذكتابذذؽرذوتؼديرذذذ20

ذ

ذ2019 املواردذالبشريةرئادةذجامعةذالؼاددقةذ/ذقدمذ

ذ2019-2006ذكؾقةذاهلـددةذ/ذمؽتبذالدقدذالعؿقدذاحملرتمذالعديدذمنذكتبذالشؽرذوذالتؼديرذ21

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 محرشفذعربي 1

 محرشف انؽؾقزي 2

 التوجد اخرىذ 3

 


