
 
 

 المعلومات الشخصٌة

 مهدي ٌاسٌن فاخر جعفر الشبٌبً االسم الثالثً واللقب

 

 4/3/2861 الموالٌد

 البصرة محل التولد

 عراقً الجنسٌة

 متزوج الحالة الزوجٌة

 (3) عدد األطفال

 حً الشهداء -المعقل -البصرة العنوان

    mahdiyf@yahoo.com     mahdi.fakhir@uobasrah.edu.iq البرٌد االلكترونً

 06702021781 تلفون

 مدرس مساعد اللقب العلمً

 ةمعمارٌهندسة علوم  االختصاص العام

 أسكان وتصمٌم حضري االختصاص الدقٌق

 حضري -معماري االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

البصري وتأثٌراته فً البٌئة الحضرٌة التلوث  20/20/1022 الماجستٌر

                                   المعاصرة.

 البصرة( -)دراسة ساٌكوفٌزٌائٌة لمنطقة الجزائر

 العراق ادبغد

 المهارات

  المهارات

 جٌدة اللغة العربٌة

 جٌدة اللغة االنكلٌزٌة

 ----- لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة الدورةمكان  اسم الدورة

جامعة البصرة/ مركز تطوٌر طرائق التدرٌس  (63الدورة التأهٌلٌة )

 والتدرٌب الجامعً

 17/22/1022 -26 ٌوما (21)

دورة البناء 

 واألنشاءات

 25/2/1023 ( ٌوما23) جامعة البصرة/ مركز التعلٌم المستمر

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة الحالٌة(الوظٌفة )تبدأ من 

 مازال مستمرا 1/21/1023 كلٌة الهندسة -عضو الهٌئة التدرٌسٌة )مدرس مساعد( فً قسم هندسة العمارة

 1026 1025 رئٌس لجنة الجرد السنوي/ قسم هندسة العمارة

 1026 1025 / قسم هندسة العمارةعضو اللجنة األعالمٌة

 1026 1025 / قسم هندسة العمارةالمجانًعضو لجنة التعلٌم 

 1026 1025 / قسم هندسة العمارةعضو لجنة جرد الكتب

 1025 1024 / قسم هندسة العمارةرئٌس لجنة مطابقة للجرد
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 1025 1024 / قسم هندسة العمارةجرد الكتبعضو لجنة 

 1024 1023 / قسم هندسة العمارةرئٌس اللجنة األعالمٌة

 1024 1023 / قسم هندسة العمارةعضو لجنة الجودة

عضو الهٌئة األستشارٌة الهندسٌة لجامعة البصرة لدعم مسٌرة البناء والتغٌٌر 

 وتقدٌم األستشارات العلمٌة والفنٌة لحكومة البصرة المحلٌة

1022 1021 

 

 

 المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها( النشاطات الثقافٌة )

 مكانه وزمانه اسم النشاط
رئٌس فرٌق مكلف بتنظٌم المعرض المعماري الذي 

 تزامن مع ٌوم الجامعة السنوي

 1024جامعة البصرة /  -قسم هندسة العمارة

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح المانحةالجهة  تارٌخها الشهادة

جامعة  -عمادة كلٌة الهندسة 1007 -1006 تكرٌم

 البصرة

مهندس متمٌز فً قسم هندسة 

 العمارة

جامعة  -عمادة كلٌة الهندسة 1023 -1022 تكرٌم

 البصرة

مهندس متمٌز فً قسم هندسة 

 العمارة

جامعة  -عمادة كلٌة الهندسة 1024 -1023 شكر وتقدٌر

 البصرة

المبذولة فً دعم تقدٌر الجهود 

المعرض المعماري فً قسم هندسة 

 العمارة

 الخبرات التدرٌسٌة 

 المرحلة الدراسٌة ااسم الماد التً درسته
 Architecture & Artتدرٌس مادة الفن والعمارة 

  )نظري(

 األولى

 Construction ofتدرٌس مادة إنشاء المبانً 

Buildings )ًنظري & عمل( 

 الثالثة

 Interior Spacesتدرٌس مادة الفضاءات الداخلٌة 

 )نظري & عملً(

 الرابعة

 Exterior Spacesتدرٌس مادة الفضاءات الخارجٌة 

 )نظري & عملً(

 الرابعة

المشاركة فً تدرٌس مادة التصمٌم المعماري 

Architectural Design )ًنظري & عمل( 

 األولى، الثالثة، الرابعة

مادة الرسم المعماري للمرحلة المشاركة فً تدرٌس 

 )نظري & عملً( األولى والثانٌة

 األولى، الثانٌة

 


