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 -** الديرة العمسية :

حاصل عمى شهادة ماجدتير في الهشدسة السدنية/ ميكانيػ تربة وهشدسة االسس مؽ  -7
في  <<?77/ 9/77هشدسة جامعة السؾصل بسؾجب االمر الجامعي السرقؼ كمية ال

 بتقدير جيد. 8787/?/87
حاصل عمى شهادة دبمؾم عالي في الهشدسة السدنية/ بيئة مؽ كمية الهشدسة جامعة  -8

 بتقدير جيد جدا . :9/877/:8في  ?:;>السؾصل بسؾجب االمر الجامعي السرقؼ 
جامعنة  كمينة الهشدسنة/ منؽ  / عامشدسة السدنيةحاصل عمى شهادة بكالؾريؾس في اله -9

 .بتقدير مقبؾل 8777/?/?7في  777<بسؾجب االمر الجامعي السرقؼ  السؾصل 

حاصل عمى شهادة الكفاءة في المغة االنكميزية والذي جرى في كمية اآلداب في جامعنة  -:
 .8778/</ :8في  السؾصل

mailto:ocivil_aldeen@yahoo.com


مننؽ نقابننة السهشدسننيؽ  يةحاصننل عمننى شننهادة فنني دورة سننتاد بننرو لمترنناميؼ االنذننا  -;
 . >97/77/877العراقية/ فرع نيشؾى بتاريخ 

 عمى برنامج اوتؾكاد . العسل ->

الحاسننؾب منؽ مركنز الحاسننؾب واالنترننم فني جامعننة  حاصنل عمنى شننهادة الكفناءة فني -=
 بتقدير جيد جدا. 79/77/8777السؾصل بتاريخ 

يشننؾى بتنناريخ مننؽ شننركة ال نناني لمخنندمات العمسيننة / فننرع ن IC3حاصننل عمننى شننهادة  -<
 .8.89<بدرجة   8778/ </:7

مؽ شركة ال اني لمخدمات العمسية / فرع نيشنؾى بتناريخ  TOEFLحاصل عمى شهادة  -?
 .9?9بدرجة  8778/</78

 
 

 -** الديرة العسمية :
 

 عذنرون جامعنة السؾصنل والزلنم اعسنل فني سة السدنينة حينع عسمنم دخبرة في مجال الهش 
قسننم بتشفيننذها . امننا السذنناريت التنني 8777/;/>تعننيؽ هننؾ اول حيننع ان تنناريخ  عننام

 -واالشراف عميها هي:
 االشراف عمى انذاء كمية العمؾم /جامعة التأميؼ .-7
 االشراف عمى انذاء كمية التربية /جامعة التأميؼ . -8
 االشراف عمى انذاء كمية التربية /جامعة التأميؼ . -9
 ميؼ .االشراف عمى انذاء كمية القانؾن /جامعة التأ -:
 اعادة تأهيل مبشى الى كمية التسريض /جامعة التاميؼ .-;
 اعادة تأهيل مبشى الى كمية التربية /جامعة التاميؼ . ->
 اعادة تأهيل مبشى الى كمية العمؾم /جامعة التاميؼ . -=
 اعسال صيانة مبشى كمية الظب البيظري /جامعة السؾصل.-<
 معالجة اسظح ابشية جامعة السؾصل.-?

 نذاء مركزيؽ لالنترنم /جامعة السؾصل.ا-77
 اعسال صيانة سياج وتشغيؼ بؾابة كمية الظب/جامعة السؾصل.-77
 ./جامعة السؾصلاعسال صيانة السجاميت الرحية والحسامات في االقدام الداخمية-78
 /جامعة السؾصل.اعسال تحؾير وصيانة مبشى الى غرف ومقرات لالمؽ الجامعي -79
 تشفيذ اعسال متفرقة في كمية التربية الرياضية/جامعة السؾصل.-:7



 اعسال تظؾير مبشى السركز الظالبي/جامعة السؾصل.-;7
 اعسال تظؾير مبشى قاعة االجتساعات الكبرى /جامعة السؾصل .->7
 اعسال تظؾير مبشى السكت ة السركزية /جامعة السؾصل. -=7
اسنن ات وخننط االنترنننم الؾاقعننة فنني مبشننى السذنناركة فنني لجشننة مخررننة لشرننب الح-<7

 السركز الظالبي والسهداة مؽ قبل الحكؾمة الكؾرية.
مذروع انذاء حغا ر)لالغشام واالبقار والخيؾل( في كمية الظب البيظري  ىاالشراف عم-?7

 /جامعة السؾصل.
االشنننراف عمننننى مذننننروع انذنننناء قدننننؼ هشدسنننة البرمجيننننات /كميننننة عمننننؾم الحاسنننن ات -87

 /جامعة السؾصل.والرياضيات 
االشننراف عمننى مذننروع اعننادة تأهيننل الظنناب  االرضنني لقدننؼ السننؾارد السا يننة وواجهننة  -87

 مختبر البيئة وواجهة مختبري التربة وفحص السؾاد / كمية الهشدسة/جامعة السؾصل.
االشننراف عمننى مذننروع انذنناء مختبننري الرننخؾر والسدنناحة / كميننة الهشدسننة/جامعة  -88

 السؾصل.
ف عمننى مذننروع انذنناء قنناعتيؽ منندرجتيؽ /كميننة عمننؾم الحاسنن ات والرياضننيات االشننرا -89

 .)قيد التشفيذ( /جامعة السؾصل
عمى مذروع معالجة السجاميت الرنحية /كمينة عمنؾم الحاسن ات والرياضنيات  االشراف -:8

 /جامعة السؾصل.
كمينننة الظننب البيظنننري /جامعنننة  االشننراف عمنننى مذننروع معالجنننة السجننناميت الرننحية/ -;8

 لسؾصل.ا
االشننراف عمننى مذننروع تحننؾير غننرف النننى قاعننة لمجراحننة الشاعؾريننة / كميننة الظنننب  ->8

 البيظري /جامعة السؾصل.
االشننراف عمننى مذننروع معالجننة الدنناللؼ الخاصننة فنني كميننة الظننب البيظننري /جامعننة  -=8

 السؾصل.
 االشراف عمى مذروع معالجة السجاميت الرحية/ السركز الظالبي /جامعة السؾصل. -<8
 االشراف عمى مذروع انذاء كمية العمؾم االسالمية / جامعة السؾصل . -?8
 / جامعة السؾصل . عمؾم البيئة وتقاناتهااالشراف عمى مذروع انذاء كمية  -97
  مبشى ر اسة جامعة السؾصل / السرحمة االخيرة.االشراف عمى مذروع انذاء  -97
االولننني والشهنننا ي والمجنننان السننندد  عسمنننم فننني العديننند منننؽ لجنننان النننذرعات واالسنننتالم -98

 /جامعة السؾصل. قدؼ االعسار والسذاريتوالتدعير والسذكمة في 



- ;877لمفترة منؽ  مسثل مهشدسي الجامعة في نقابة السهشدسيؽ العراقية فرع نيشؾى -99
8777. 

 عزؾ نقابة السهشدسيؽ العراقية / فرع نيشؾى. -:9
 انيػ التربة وهشدسة االسس.عزؾ الجسعة العمسية العراقية في ميك -;9

 
كتب شكر وتقدير منؽ الدنيد ر نيس جامعنة السؾصنل والدنادة عسيند كمينة عدة حرمم عمى 

منؽ الدنيد مندير عنام  واخرهنا الظب البيظنري وعسيند كمينة عمنؾم الحاسن ات والرياضنيات
فنني  78;دا ننرة االعسننار والسذنناريت فنني وزارة التعمننيؼ العننالي وال حننع العمسنني السننرقؼ و/

سني / مكتنب الدنيد النؾزير السنرقؼ مؽ وزارة التعميؼ العالي وال حع العمو   7/8778/?8
 .8/8779/<7في  ;89:
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