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   المؤهالت العممية:

 1692-كمية الهندسة-جامعة بغداد -شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ▪
 1691-جامعة بغداد -في التخطيط الحضري واالقميمي الماجستير شهادة ▪
 2013 - جامعة-واالقميمي الحضري  التخطيط في الدكتوراه شهادة ▪
 2009 – االستاذية لقب عمى حاصل ▪
 

 المغات:
 العربية المغة ▪
 االنكميزية المغة ▪
 

  Academic worksالخبرة التدريسية: 
 :1691منذ عام  التقني التعميم وهيئة العراقية الجامعات في التدريس ▪
قميمي ، هندسة مدنية و هندسة المساحة :التدريس موادمواضيع  ▪  تخطيط حضري وا 

 
 والماجستير الدكتوراه طمبة عمى االشراف ▪
 العميا الدراسات طمبة تدريس في المساهمة ▪
  والماجستير الدكتوراه طمبة مناقشة لجان في المساهمة ▪
 الدكتوراه لطمبة الشامل االمتحان لجنة في المساهمة ▪
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 المؤتمرات والندوات العممية )بعض منها(:
  دورة ومدير ومحاضر كمشارك المجتمع وشرائح المستمر التعميم دورات من العديد في المشاركة ▪
  العمل ورش من العديد في لمشاركةا ▪
 1691-العممي البحث لمجمس الخامس العممي المؤتمر في المشاركة ▪
 1696-نطقة الصدور السياحيةم تطوير ندوة ▪
 1691 واالقميمي الضري  التخطيط في الكمية االساليب مؤتمر في المشاركة ▪
 العممية البحوث تقويم في المشاركة ▪
 في العراق. UNDPالمشاركة في ورشة الطاقات المتجددة  والمنظمة من قبل ممثمية  ▪
 
 

 البحوث والدراسات:
 30:العممية البحوث عدد ▪
 -مسح مدن-خدمات ارتكازية-عمارة وبيئة-تخطيط اقميمي-تخطيط حضري -ث: البحو  محاور ▪
 هندسة مساحة. -هندسة مدنية -تخطيط بيئي  
 

 
 Professional worksالخبرة العممية: 

 الهندسية التقنية لمتخصصات عمداء لجنة رئيس ▪
 رئيس لجنة خبراء لمتخصصات التقنية الهندسة المدنية والموارد المائية والمساحة ▪
 المدنية الهندسة المشاريع من العديد عمى الهندسي االشراف ▪
 سنوات اربعة من ألكثر التقني مجمة بورد عضو ▪
 العممية الترقية لجنة عضو ▪
ري واالقميمي وهندسة تخطيط المدن ضالتخطيط الح تخصص في التخرج مشاريع من العديد عمى االشراف ▪

 وهندسة المدني والمساحة 
 لمتنمية في مجال الطاقة المتجددة UNDP  المتحدة االمم منظمة بأشراف المناهج تطوير لجنة ▪
 2016 المستدامة الهندسة في الوسطى التقنية لمجامعة الثاني الدولي لممؤمر التحضيرية المجنة رئيس ▪
 2016يرية لممؤتمر االول لطوير المناهج الهندسية في الجامعة التقنية الوسطى التحض المجنة رئيس ▪
 2011 الهندسية لمتخصصات الوسطى التقنية لمجامعة  االول الدولي لممؤمر التحضيرية المجنة رئيس ▪
  الوسطى التقنية لمجامعة المائي االستهالك وعي لجنة رئيس ▪
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