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 بكالوريوس

 

 البصرة 1997

 البصرة 1999 املاجستري

 هالدكتورا

 

 البصرة 2010

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 . ثانياً: التدريس الجامعي 

 اىل –من الفرتة   اجلامعة اجلهة )املعهد / الكلية( ت

 الى االن 2002 الجامعة التقنية الجنوبية لعمارةا -المعهد التقني 1

 2019-2016 جامعة ميسان قسم الهندسة المدنية/ الدراسات العليا 2

 

 ةالوظيفي مناصبثالثاً: ال . 

 رابعاً / المهام الوظيفية االخرى 

 الفرتة املهام ت 

1 

 

 2014 – 2006 ريةشسامدير مكتب اخلدمات العلمية واالست

 2017 – 2014 ريةشسارئيس مكتب اخلدمات العلمية واالست 2

 2019 -2010 املخترب االنشائيمدير  3

 وحلد االن – 2017 ةامععضو جلنة الرتقيات العلمية يف اجل 4

 وحلد االن – 2019 عهدعضو جلنة الرتقيات العلمية يف امل 5

 2019 عضو جلنة حل املشاكل السرتاتيجية 6

 

 إىل –الفرتة من  جهة العمل  املنصب ت

 – 18/10/2003 ةاملعهد التقين / العمار رئيس قسم امليكانيك 1

15/11/2005 

 – 15/11/2005 ةاملعهد التقين / العمار رئيس قسم املدني 2

13/4/2006 

 – 23/1/2006 العمارةاملعهد التقين /  لبةالطة ومعاون العميد للشؤون االداري 3

16/1/2007 

 1/9/2008 – 7/8/2007 ةاملعهد التقين / العمار بةلطلوا معاون العيد للشؤون االدارية 4

 – 29/9/2010 ةاملعهد التقين / العمار رئيس قسم املدني 5

31/8/2014 

حسب االمر  16/8/2018 ةاملعهد التقين / العمار عميد املعهد  6

الوزاري ذي العدد م و د 

 شعبة الدرجات اخلاصة159خ//



 

 

 

 

 

 

 

 بتدريسها. امق التي: المقررات الدراسية  خامسا 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 –2002 الرسم اهلندسي المعهد /المدني 1

 2014-2003 امليكانيك اهلندسي / المعهد المدني 2 2003

 2012 تقانات خرسانة المدني / المعهد 3

 2017-2002 حبث خترج مرحلة ثانية المعهد /المدني 4

 2017-2016 ماجستري(-عليااساسات متقدمة )دراسات  امعة ميسانج-المدني/ كلية الهندسة 5

 2018-2017 ماجستري(-اساسات متقدمة )دراسات عليا امعة ميسانج-المدني/ كلية الهندسة 6

 2019-2018 ماجستري(-اساسات متقدمة )دراسات عليا امعة ميسانج-المدني/ كلية الهندسة 7

 

 :سادساً / االشراف على طلبة الدراسات العليا- 

  تقييم ومناقشة العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في مجال التخصص 

   على طالبين دراسات عليا للحصول على شهادة ) الماجستير(.حالياً مشرف 

 

  ً  .جمال التخصص  وث املنشورة يفالبح :  سابعا

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

1 Effect of varying step depth and step length on the 

local scour of a hydraulic jump with positive and 

negative steps downstream of hydraulic jump. 

مجلة واسط للعلوم جامعة واسط / 

 والطب
2008 

2 Evaluation of Allowable Bearing Capacity of Soil by 

Plate Bearing Test. A case Study in Al-Diwaniyah 

City  

ة / كلية الهندس -جامعة البصرة 

 مجلة البصرة للعلوم الهندسية
2013 

3 Numerical Analysis of Plate Loading Test Based on 

Field Work. 

ة / كلية الهندس -جامعة ذي قار 

مجلة جامعة ذي قار للعلوم 

 الهندسية

2013 

4 A Finite Element Model for Rutting Prediction of 

Flexible Pavement Considering Temperature Effect  

الجامعة التكنولوجية / مجلة 

 الهندسة والتكنولوجيا

2013 

5 Optimum Design of Concrete Mixture Used to 

Bond a Plastic Pipes with a Concrete Manhole 

مجلة أبحاث  جامعة ميسان /

 ميسان
2015 



 

 

 

 

 

 

 

6 Mechanical Properties of Slurry Infiltrated Fibrous 

Concrete (Sifcon) with Varaition Steel fiber ratios 

and Silica Fume 

Journal of Advanced 

Research in Dynamical 

and Control Systems 

(ELSEVIER Scopus) 

December 2018 

7 Nonlinear Finite Element Analysis of Sifcon Deep 

Beams with and without Opening 
 2019 مجلة االطروحة المحكمة

 

 ,الندوات ,ورش العمل (التي شارك فيها.المؤتمرات األنشطة العلمية ): ثامناً 

 انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

 2004 دورة تاهيليه في الحاسبات 1

 

 هيئة التعليم التقني 

 االردن –عمان  2005 الهاشميه دورة تدريبية في الجامعه 2

 دورة تدريبية على االجهزة المختبرية  3

 

 تركيا –اسطنبول  2008

 / المعهد التقني  2012 دورة المكتبة االفتراضيه العلمية العراقيه 4

 العمارة
  ورشة عمل حول تنفيذ الجسر المعلق 5

 

 الصين 2013

 هيئة التعليم التقني 2013 في طرائق التدريس ة تاهيليةدور 6

7 Soil mechanics  2008 Turkey 

8 Concrete laboratory  2008 Turkey  

9 Iraq Diesel Power Plant in Missan 2012 Iraq 

 المؤتمر  العالمي لهندسة الجيوتكنيك والمواصالت  10

 

 

 

 

 international conference st1 

2013 

 

العراق / الجامعة 

 التكنلوجية

 
11 

 

Concrete testing equipments 2014 Utest / Turkey 

المؤتمر العلمي الدولي األول للجامعة التقنية  12

 الجنوبية
 البصرة 2016

 البصرة 2016 مؤتمر التأمين الصحي األول 13

 البصرة 2016 الجامعيمؤتمر تقويم االداء  14

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للجامعة التقنية  15

 الجنوبية
 البصرة 2017

 البصرة 2017 مؤتمر تقويم االداء الجامعي 16

17 

 

 

 ةالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للجامعة للطاقات البديل

 

 الجنوبية

 البصرة 2018

 العمارة 2017-2018 مؤتمر البحوث الطالبية في المعهد التقني 18

 البصرة 2018 جنوبيةالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للجامعة التقنية للبحوث االدارية ال 19

 البصرة 2018 ورشة عمل حول البحث العلمي 20

 الناصرية 2018 المؤتمر التقويمي السنوي الثالث 21

 العمارة 2019 ورشة عمل حول هوية الباحث االلكترونية 22

 



 

 

 

 

 

 

 

  ً  -:نولحد اال 2014عمادة المعهد منذ  يهخالل فترة تول / االستحداثات تاسعا

 لتحليالت المرضية.استحداث قسم ا-1

 ستحداث فرع الحاسبات لقسم التقنيات االلكترونية.ا -2

 ستحداث الدرلسة المسائية لقسم التمريض.ا -3

 ستحداث الدراسة المسائية لقسم الكهرباء.ا -4

 ة المسائية لقسم المحاسبة.استحداث الدراس-5

لخاصه بتقديم الفحوصات الى الفحوصات الكهربائية ضمن الية التعاون وامختبراستحداث  -6

 .مختلف دوائر الدولة

 عداد دراسة متكاملة الستحداث كلية تقنية في ميسان ) وصوالً الى مراحلها النهائية (ا -7

 

  ً2014تأسيس الجامعة سنة منذ  / اهم االعمال المنفذة في المعهد عاشرا:- 

 ً  حسب الجداول المرافقة طيا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .حادي عشر: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير 

 السنة اجلهة املاحنة ركتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدي ت

 2003 ةارعميد املعهد التقين / العم جلهودة املتميزة يف صيانة مباني املعهد 1

 2004 ةارعميد املعهد التقين / العم املتميزة يف جرد املكتبة جلهودة 2

 2004 ةارعميد املعهد التقين / العم يةجلهودة املتميزة يف املراقبات االمتحان 3

 2004 ةارعميد املعهد التقين / العم جلهودة املتميزة يف تادية واجباته 4

 2004 هيئة التعليم التقني رئيس اف بهجلهودة القيمة يف تنفيذ الواجبات املكل 5

 2005 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في تنفيذ االعمال المكلف بها  6

 2005 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في اداء االعمال المكلف بها 7

 2005 عميد المعهد التقني / العمارة لشعوره العالي بالمسؤولية  8

 2006 عميد المعهد التقني / العمارة المتميزة في احتساب نقاط الحوافز لجهودة 9

 2006 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في نجاح لجنة التوعيه 10

 2006 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في اعمال مركز التسلم واالرشاد 11

 2007 عميد المعهد التقني / العمارة في عملية ايصال التيار الكهربائي لمعهدنا لجهودة 12

 الشرافه على تنفيذ مشروع مجاري ابو رمانه 13

 

 

 

 2008 رئيس هيئة التعليم التقني

 2008 عميد المعهد التقني / العمارة لمساهمته في لجنة احتساب نقاط الحوافز للمنتسبين 14

 2011 عميد المعهد التقني / العمارة في انجاح عمل لجنة التوعيه لجهودة 15

 2011 مدير طرق وجسور ميسان لجهودة في قيادة فريق عمل الفحوصات المختبرية 16

 2011 مدير شركة اشور للمقاوالت لجهوده في انجاز الفحوصات المختبرية  17

 2011 محافظ ميسان لتعاونه المستمر مع الجهد الهندسي لمحلفظة ميسان 18

رئيس محكمة استئناف  لجهودة في فحص بناية محكمة استئناف ميسان 19

 ميسان

2011 

 2012 مدير مجاري ميسان لتعاونه في توفير فحوصات مشاريع مجاري ميسان 20

 2012 مساعد رئيس الهيئة المتميزه والشعور العالي بالمسؤولية لجهودة 21

 2012 عميد المعهد التقني / العمارة في االشراف على المؤتمر العلمي الطالبي لجهودة 22

 2012 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في تطوير مختبرات قسم  المدني 23

 2013 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة المتميزة في لجنة التوعيه 24

 2013 مدير شركة الفاو الحدوديهلتعاونه في فحوصات مشروع السدة  25

 2014 عميد المعهد التقني / العمارة لجهودة في توفير اجهزة لقسم المدني 26

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2014 مدير شركة الفاو لتعاونه في انجاز الفحوصات المختبرية 27

 2014 عميد المعهد التقني/العمارة لجهودة في توفير االجهزة لقسم المدني 28

 2014 عميد المعهد التقني / العمارة كعضو مجلس المعهد لجهودة 29

 2014 رئيس هيئة التعليم التقني النتهاء تكليفه بمهام رئيس قسم المدني 30

 2015 مساعد رئيس الجامعة لدعمه لفرق المعهد الرياضيه 31

 2015 مساعد رئيس الجامعة لجهودة في االرتقاء بمفاصل المعهد 32

 2015 مساعد رئيس الجامعة لتحمله تكاليف وضيافة فريق الجامعه لكرة الطائرة 33

 2015 عميد المعهد التقني / قرنة لتكليفه عدد من منتسبي المعهد للتدريس في القرنة 34

 2015 مدير مكتب الشيخ اليعقوبي لجهودة المبذولة في المحافظة 35

 2015 رئيس الجامعة الجنوبية المتميزة في تحسين البيئة الجامعية لجهودة 36

 2016 رئيس الجامعه الجنوبية تهنئه لترقيته الى استاذ مساعد 37

 2016 رئيس جامعة ميسان لتعاونه المستمر مع جامعة ميسان 38

اللجنة المنظمة لمؤتمر  للمساهمة الفعالة في فعاليات المؤتمر 39

 االولالتأمين الصحي 

2016 

 2016 مدير تربية ميسان لجهودة في دعم مدرسة المختار االبتدائية  40

 2017 قائد شرطة محافظة ميسان لدعم الحركة الرياضية لمؤسسات وزارة الداخلية 41

السناد مقررات الدراسات العليا )الماجستير( الهندسة  42

 المدنية

عميد كلية الهندسة/جامعة 

 ميسان

2017 

 2017 رئيس جامعة ميسان ةالسناد مقررات الدراسات العليا )الماجستير( الهندسة المدني 43

رئيس مؤسسة الهدى  لتعاونه المستمر ودعمه للعلم و المعرفة 44

 للدراسات الستراتيجية

2017 

لتعاونكم الجاد في اسكان الحكام المشاركين في بطولة  45

 الجامعات لكرة اليد

رئيس جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

2017 

رئيس االتحاد الفرعي لكرة  لجهودكم المبذولة في خدمة الرياضة الميسانية 46

 القدم / ميسان

2017 

للجهود المبذولة في مناقشة طالب الدراسات العليا /  47

 الدكتوراه

عميد كلية العلوم / جامعة 

 البصرة

2017 

الجامعة التقنية رئيس  لالشراف ومتابعة المشاريع في المعهد 48

 الجنوبية

2017 

عميد كلية الهندسة/جامعة  للجهود المبذولة في تدريس طلبة كلية الهندسة 49

 ميسان

2017 

مكتب النخب والكفاءات /  درع تقديري للدعم العلمي للمحافظة 50

 حركة البشائر الشبابية

2017 



 

 

 

 

 

 

 

الجامعة التقنية رئيس  تنفيذ المشاريع في المعهد التي شكلت اضافة نوعية 51

 الجنوبية

2017 

للجهود المبذولة في اقامة حفل التخرج للعام الدراسي  52

2016-2017 

معالي وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

2018 

ة لجهودة المبذولة في العمل واالرتقاء بتشكيالت الجامع 54

 التقنية الجنوبية

معالي وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

2018 

ام لجهودة المبذولة في اداء المهام المكلف بها خالل الع 55

 2017/2018الدراسي 

رئيس الجامعة التقنية 

 الجنوبية

2018 

رئيس الجامعة التقنية  لجهودة المبذولة وادائة للمهام المكلف بها 56

 الجنوبية

2018 

الجامعة التقنية رئيس  طلجهودة المبذولة ومتابعته المستمرة لكافة اوجه النشا 57

 الجنوبية

2018 

 2018 االتحاد العراقي للتنس لتعاونه مع االتحاد الفرعي للتنس في ميسان 58

مديرية شباب ورياضة  لجهودة في خدمة شباب ورياضيي ميسان 59

 ميسان

2018 

 لتعاونه المثمر مع ممثلية اللجنة االولمبية العراقية 60

 واالتحادات الفرعية
 2018 االولمبية العراقيةاللجنة 

 2018 مديرية شرطة ميسان لجهودة المبذولة والمخلصة 61

لجهودة في انجاز معامالت الترقية العلمية لعام  62

2017-2018 

رئيس الجامعة التقنية 

 الجنوبية

2018 

رئيس الجامعة التقنية  لجهودة الخيرة والطيبه والكبيرة التي بذلت من قبله 63

 الجنوبية

2018 

لجهودة المبذولة في انجاح المؤتمر التقويمي الثالث  64

 للجامعه التقنية الجنوبية

رئيس الجامعة التقنية 

 الجنوبية

2019 

لجهودة المبذولة باستقبال وتدريب طلبة المرحلة  65

 االولى لقسم الهندسة المدنية / جامعة ميسان

عميد كلية الهندسة / جامعة 

 ميسان

2019 

المبذولة وتعاونه مع قسم النشاط الرياضي لجهوة  66

 ميسان ةوالمدرسي /مديرية تربي
 2019 مدير عام تربية ميسان

 

 

 


