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 انمؤهالث انؼهميت

 انتخصص انبهذ انكهيت أصم انجبمؼت صنت انتخرج انذرجت انؼهميت

 هاٌذرونٍك تركٍا انهىذسة جامعة غازي عىتاب 8102 انذكتىراه

 مىارد مائٍة هىذسة انعراق انهىذسة جامعة انمىصم 0331 انمبجضتير

 هىذسة ري وبسل انعراق انهىذسة جامعة انمىصم 0331 انبكبنىريىس

 

 واالطبريحانرصبئم 

  انشهبدة

انجرٌان فىق انهذارات انعمىدٌة وانمائهة وصف دائرٌة انحافة خصائص انماجستٍر  

 دراسة انىحر حىل دعامات انجسىر بأشكال مختهفة انذكتىراي

 

 انمهبراث وانخبراث

 انمهبرة أو انخبرة ث

 تصاميم منشات هيدروليكية 0

 تصاميم القنوات المفتوحة 8

 تصاميم شبكات االنابيب 3
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 أنذراصبث وانمشبريغ االصتشبريت

 انتبريخ او انمشروع تأصم انذراص ث

  مهندس تنفيذي في مشروع سد يادوش 0

  خراب العاشق ضمن مشروع ري الجزيرة الشماليتصميم بعض الفقرات لمشروع ري قرية  8

  دراسة مشكلة الرسابات وتغيير نوعية المياه لبحيرة مشروع محطة كهرباء الدبس 3

  دراسة خصائص ومورفولوجية  نهر دجلة ضمن مدينة الموصل 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهبراث انتذريش

 انمرحهت أصم انمبدة انؼهميت ث

 االونى رسم هندسي 1

 االونى هندسيرسم  2

 االونى رسم هندسي 3

 انثانثة هندسة البزل 4

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 5

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 6

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 7

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 8

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 9

 االونى رسم هندسي 11

 انثاوٍة ميكانيك الموائع 11

 انثاوٍة ميكانيك الموائع 12

 انثانثة تحليالت هندسية وطرق عددية 13

 االونى رياضيات 14

 

 

 

 انؼضىيت في انمنظمبث واننقبببث

 أصم انمنظمت او اننقببت ث

 نقابة المهندسين العراقية 

  

 

 انهغبث

 انهغت ث

 انعربٍة 0

 االوكهٍسٌة 8

  


