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الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الماجستٌر

تارٌخها

عنوان الرسالة  /االطروحة

المهارات

انعًم عهى انثرايج انحاصىتح انًختهفح (cad

اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

جٍذج جذا
جٍذ
انهغح االريٍُح

مفهووىا توثىق ووك وة ووجان تفيجموون ووب مة و تو
داتس تحل ل وةواهج على توة جان تو حل

الجامعة

البلد

و ن توثك ىوىي ج

توة تق

المهارات
)3Dmax( )Auto

الدورات التدرٌبٌة
مدة الدورة
مكان الدورة
اسم الدورة
انددددذورج انتاهٍهٍددددح ( )04يركدددددز راتدددددك انتدددددذرٌش وانتدددددذرٌة اصثىع
انجايعً -جايعح انثصرج .
نهفتر

تارٌخ الدورة
 5465-5-3ونغاٌح .5465-5-64

المناصب االدارٌة
الوظٌفة (تبدأ من الوظٌفة الحالٌة)
عضى فً انهجُح االيتحاٍَح – لضى هُذصح انعًارج – جايعح
انثصرج.

من الفترة
5463

الى الفترة
5460

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر

اسم النشاط
يفهىو انتىثٍك فً انعًارج " دراصح تىثٍمٍح
نعًارج االجاَة فً يذٌُح انثصرج"

يجهح انهُذصح وانتكُىنىجٍا – انجايعح انتكُىنىجٍح – انعراق
انًجهذ  ، 32انعذد2014، 11

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها)
مكانه وزمانه

اسم النشاط

الايح يحاضرج عايح حىل "انتخطٍط وانعًارج كهٍح انهُذصح – جايعح انثصرج
فً يذٌُح انثصرج نهفترج يٍ (".)6435 -6334
انًشاركح فً دوراخ انرصى انهُذصً تثرَايج وحذج انتعهٍى انًضتًر كهٍح انهُذصح جايعح انثصرج.
()Auto cad

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة

تارٌخها

كتاب الشكر والتقدٌر 5465 -5-65

كتاب الشكر والتقدٌر 5465 -5-34

كتاب الشكر والتقدٌر 5461-3-52

الجهة المانحة

سبب المنح

للجهود المتمٌزة الكمال سجالت االساس
الخاصة باللجنة االمتحانٌة لقسم هندسة
العمارة.
للجهود المتمٌزة فً اعمال الخاصة
باللجنة االمتحانٌة.

عمادة كلٌة الهندسة
 جامعة البصرة –البصرة.
عمادة كلٌة الهندسة
 جامعة البصرة –البصرة.
عمادة كلٌة الهندسة للجهود المبذولة للتدرٌس خالل العام
 جامعة البصرة – الدراسً  ,4102 -4102والدقةالبصرة.
واالخالص فً اداء الواجبات.

الخبرات التدرٌسٌة
المرحلة الدراسٌة

اسم الماد التً درستها
النقد المعماري

المرحمة الخامسة.

التخطيط االسكاني

المرحمة الرابعة.

التصميم المعماري.

المرحمة الرابعة

الحاسبات (برنامج )3Dmax

المرحمة الثالثة.

تاريخ العمارة

المرحمة الثالثة

التصميم المعماري

المرحمة الثانية.

الحاسبات (برنامج )Auto CAD

المرحمة الثانية

تاريخ العمارة

المرحمة الثانية.

