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  الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

  

  التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة

  العمارة المستدامة  ماليزيا  العلوم الماليزيةجامعة  ٢٠١٨ الدكـتــــوراه

  التصميم الحضري  العراق  بغداد جامعة  ٢٠٠٦ الماجســــتيـر
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  الخبرات العمليةثـالـثـاً: 

  

  الفترة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة

  الى االن - ٢٠٠٦  كلية الهندسة –جامعة الموصل   عضو الهيئة تدريسية 

  
  

  سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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  التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
  

  اليوجد  ١

 
  شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

١     

٢     

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

  ٢٠٠٦  جامعة الموصل  –طرائق التدريس الجامعي  ١

  ٢٠٠٧  جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  ٢

  ٢٠١٣  جامعة العلوم الماليزية- االنكليزيةاللغة  ٣

  ٢٠١٨  جامعة الموصل- سالمة اللغة العربية ٤

 
قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  
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قام بمناقشتها التيالرسائل   
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