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 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2010ونغبٌت  2006يٍ  انجىدة فً كهٍت انهُذست  ضمان يسؤول وحذة 1

  2010ونغبٌت  2002يٍ  اهلنددةمسؤول وحدة االداء اجلامعي/كلية  2

  2011ونغبٌت  2010يٍ  سئٍس شعبت ضًبٌ انجىدة فً سئبست انجبيعت  3

  2012ونغبٌت  2012يٍ  مدير حترير جملة القاددية للعلوم اهلنددية 4

  وحلد االن 9109من  اهلنددة/كلية  مدير مكتب اخلدمات العلمية واالدتشارية 5
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 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ةـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 9119 اهلنددة ادلستنصرية

 9115 اهلنددة ادلستنصرية املاجستري

 هالدكتورا

 

 9105 اهلنددة بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

 9119 تحذٌذ االوصاٌ انًعٍبسٌت نهعىايم انًؤثشة عهى اَتبجٍت انقبشطت 0

 تبسٌخ انحصىل عهى انهقب  انهقب انعهًً  ث

 2005 يذسس يسبعذ 1

 2015 يذسس 2

  استبر يسبعذ 3

  استبر 4
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 و انكرة انمىهدُح  انكرة انمؤنفح أو انمرزخمح

 طىح انىشز أطم انكراب خ

8   

2   

3   

4   

5   

 

 :انرٍ أشزف عهُها انزطائم واالطارَحعذد 

 العدد االذراف  ت

 اليوجد دبلوم عالي 0

 اليوجد ماجستري 9

 اليوجد دكتوراه 3

 



 

 

 

 

 

 

 

 انرٍ شارك فُها و ورع انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمزاخ 

ةــالسـ عـوانال ت  نوع املشاركة االنعؼادمؽان  

 –) حضور

 مشاركة ( 

) حبث / بودرت 

 حضور(

عقىد تُفٍز انًشبسٌع بصٍغت  0

َقم انًهكٍت -بُبء-تشغٍم

(BOT) 

 مشاركة انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست 5/12/2012

َذوة )انُظى انحذٌثت فً تُفٍز  9

 واداسة انًشبسٌع(

2012  /11  /22 

 

 مشاركة انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست

انًؤتًش انذونً االول نههُذست  3

 انًذٍَت

11/2012 

 

 كهُح انهىذطح خامعح انقادطُح/

 
 مشاركة

عهى  S.W.O.Tتطبٍك تحهٍم  4

 اداسة انًىاسد انًبئٍت فً انعشاق

 

 انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست 22/1/2012
 مشاركة

انتحشي انعهًً نتبثٍش صٌبدة  5

انفجىاث عهى سهىك انسقىف 

 ببتجبِ واحذ

 

11/1/2012 

 حضور انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست

استخذاو يىاد صذٌقت نهبٍئت فً  6

 يعبنجت انًٍبِ

 

25/1/2012 
 حضور انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست

َذوة حىل )َصب شبكبث انغبص  7

 فً انًجًعبث انسكٍُت(

 

2012  /12  /22 

 

 حضور انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست

َذوة حىل )افبق انصُبعبث  8

 انُفطٍت فً انعشاق(

2012  /12  /22 

 

 حضور انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست

انُهشي تبثٍش استخذاو انشيم  9

عهى خىاص انخشسبَت 

 االعتٍبدٌت

 حضور انتعهٍى انًستًش/كهٍت انهُذست 5/12/2012

 

 

 

 انهدان انذائمُح و انهدان انمؤقرح 

 -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 

 دائؿقة انهدىح انعهمُح  0
 56/01/5102في  6254

 دائؿقة ندىح االرشاد انىفظٍ واالخىماعٍ 9
 56/01/5102في  6254

 دائؿقة ندىح مراتعح انخزَدُه 3
 81/81/2181فٍ  4216

 دائؿقة ندىح مزاخعح انمىاهح 4
 00/00/5102في  596

 21/5/2182فٍ   1882 دائؿقة عضى ندىح االمرحاواخ  انمزكشَح 5

 دائؿقة االشزاف عهً محرثز انمظاحح 6
 02/00/5102في   594

 دائؿقة مدهض انقظم 7
 8/6/2186فٍ  846



 

 

 

 

 

 

 

 دائؿقة انىفظٍ واالخرماعٍ رئُض ندىح االرشاد 8
 8/6/2186فٍ  846

 مؤقتة عضى ندىح ذصحُح انذفاذز االمرحاوُح 9
 82/8/2182فٍ  82

 مؤقتة ندىح معاَىح تىاَح رئاطح اندامعح 01
 1/8/2182فٍ  6

ندىح مزاخعح انرصامُم انمعذنح نمثاوٍ كهُح انرقاواخ  00

 االحُائُح
 31/8/2182فٍ  31 مؤقتة

 مؤقتة انمؤذمز انذونٍ االول نههىذطح انمذوُحندىح اطرقثال فٍ  09
 54/4/5102قي  5249

 

  االخزياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

 6عدد/  احباث علمية تقويم 

  ادلبادرات العلمية 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 

 

 انمقزراخ انذراطُح انرً قمد ترذرَظها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 االحصاء اهلنددي   0

 انشاء ادلباني   9

 ادارة ادلشاريع   3

 االقتصاد اهلنددي   4

 خمترب ميكانيك الرتبة   5

 خمترب ادلساحة اهلنددية   6

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انمثادراخ و االعمال انرطىعُح 

 انظىح  انمثادرج او انعمم انرطىعٍ  خ

  الذىخذ 8

 

 .كرة انشكز ، اندىائش  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2007 السيد الوزير كتاب ذؽر 0

 2008 السيد رئيس الجامعة كتاب ذؽر 9

 2009 السيد رئيس الجامعة ذؽركتاب  3

 24/2/2019 السيد رئيس الجامعة كتاب ذؽر 

 6/82/2181 السيد عميد الكلية كتاب ذؽر 4

 82/8/2186 السيد عميد الكلية كتاب ذؽر 5

 82/82/2186 السيد عميد الكلية كتاب ذؽر 6

 كتاب ذؽر 7
 86/8/2182 انظُذ عمُذ كهُح انهىذطح

 كتاب ذؽر 8
 2017/4/24 عمُذ كهُح انهىذطحانظُذ 

 كتاب ذؽر 9
 2017/7/5 انظُذ عمُذ كهُح انهىذطح

 

 انرٍ َدُذها  : اخ ــانهغ

 محرزف(-مرىطظ-)مثرذيءانمظرىي  انهغح  خ 

 اللغة االم عربي 8

 متودط انكليزي 2

  اخرى  3

 


