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 المهنية :الخبرات و الخدمات 

 

 

  

اوفٌس مثل ) تالبرامجٌات العامة: متمرس بجمٌع برامج الماٌكرو سوفWord, Excel, 
PowerPoint, Access) 

 : برنامج االوتوكاد برامجٌات الرسم 
 : ًبرامجٌات التصمٌم والتحلٌل الهندسGeoslope , Plaxis, Prokon,   and  STAAD Pro 

ًالمسٌب-رئٌس لسم التمنٌات المدنٌة لستة أعوام فً المعهد التمن 
المسٌب لعامٌن.-رئٌس لسم تمنٌات هندسة البناء واإلنشاءات فً الكلٌة التمنٌة 
طرق اإلنشاء  -المساحة الهندسٌة، جـ -تطبٌمات الحاسبة،  ب -مدرس للمواد الدراسٌة "أ

 -، و3و  0تمنٌة الخرسانة  -التصمٌم اإلنشائً بواسطة برنامج الستاد برو، هـ-والتخمٌن، د
 األسس.هندسة  -زمٌكانٌن التربة، 

 3709عمٌد الكلٌة التمنٌة المسٌب 
 

 0996ولغاٌة  0994مهندس تنفٌذي ومصمم فً شركة الفاو لمشارٌع الري واالستصالح من. 
 ولغاٌة اآلن.  0995استشاري فً معهد المسٌب لمشارٌع عدٌدة من عام 
 ولغاٌة اآلن.  3775استشاري فً الكلٌة التمنٌة المسٌب لمشارٌع عدٌدة من عام 

ولغاٌة أالن. 0995لمعهد ثم الكلٌة التمنٌة منذ عام مدٌر المختبرات االنشائٌة فً ا 
(.3777كربالء عام )-مدٌر المختبر الحملً لمشروع سكة حدٌد المسٌب 
 3707ولغاٌة  3703مدٌر المختبر الحملً لمشروع المحمودٌة السكنً لالعوام من . 
 3700ولغاٌة  3703مدٌر المختبر الحملً لمشروع الكفٌل السكنً لألعوام من . 
.مدٌر المختبر الحملً لمشروع الجوهرة متعدد األغراض  فً كربالء الممدسة 
 ندق ومول رٌحانة المصطفى  فً كربالء الممدسةفمدٌر المختبر الحملً لمشروع. 
.استشاري فحوصات حملٌة مع فرٌك الجامعة التكنولوجٌة /لسم الهندسة المدنٌة 
 فً كربالء الممدسة  السكنًمدٌنة السالم مدٌر المختبر الحملً لمشروع. 
.إجراء تحرٌات التربة  لمشارٌع هندسٌة عدٌدة 
 



المؤتمر الوطني االول للعلوم الهندسية FNCES 12-IEEE  (2012جامعة النهرين –)بغداد 

(2013الجامعة التكنولوجية -المؤتمر االول للهندسة الجيوتكنيكية وهندسة الطرق )بغداد 
 مؤتمرLAAS 14  (2014الجامعة اللبنانية -)لبنان 

 مؤتمرCHUSER 14-IEEE  (2014) ماليزيا 

 مؤتمرLAAS 15  (2015جامعة سانت جوزيف -)لبنان 

 مؤتمرBCEE2  (2015الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع جامعة المنوفية  -)القاهرة 

 مؤتمرLAAS 16  (2016 الروح القدسجامعة -)لبنان 

 مؤتمرLAAS 17  (2017 طرابلسجامعة -)لبنان 

 مؤتمر IConMEAS 2018, IOP (اسطنبول-تركيا) 

  مؤتمرICCEET19, IOP  (.2019جامعة الكوفة –)العراق 

 4 مؤتمرth-SICN-2019, IEEE ((2019المسيب )-جامعة الفرات االوسط التقنية) 

 

  العضهية في الجمعيات المهنية:
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  منح:الجهائز و ال،  كتب التكريم،  كتب الشكر 
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35 شهادات تقديرية ومشاركة 10مع  كتاب شكر وتقدير 

 رلم العضوٌة( عضو الجمعٌة  العالمٌة لمٌكانٌن التربة وهندسة األسسIRQ1700034) 

 الكلٌة التمنٌة المسٌب-عضو الهٌئة التدرٌسٌة لمسم هندسة تمنٌات البناء واإلنشاءات 

 (74974العرالٌة )رلم االنتساب عضو نمابة المهندسٌن 

 الحوزة والجامعة بٌن  عضو الهٌئة االستشارٌة لمركز الدراسات التخصصٌة 

( عضو مطور ضمن فرٌك اصالح التعلٌم التمنً والمهنً لمنظمة الٌونسكو فً العراقTVET) 

في مجال البرامج الهندسية في المعهد التقني والكلية التقنية المسيب عديدة دورات 
 2008دورة االجهزة المختبرية لشركة الفا في تركيا 
 دورة في تطوير المناهج( بدعم من اليونسكو ضمن برنامجTVET )2019 

 الكتب المؤلفة

" مؤلف مفرد( مطبوع.التربة وتطبٌماتها الهندسٌةأساسٌات مٌكانٌن كتاب( " 
 اعداد مشترن( مطبوع.473مدونة بناء عرالٌة بالرلم  الساندة" ن"األسس والجدارامدونة( 
 " (.مطبوع" )مؤلف مفرد(  )مبادئ  هندسة االسسكتاب 
" اجعة مشتركة(.)مر 377" مدونة بناء عرالٌة بالرلم اخاللٌات ممارسة المهنة الهندسٌةمراجعة مدونة 
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