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 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

القاء محاضرات في الدورة التاهيلية للحاسوب للفترة من  مديرية تربية البصرة 01/0/1110 تاب شكر وتقديرك

 07/00/1111الى  04/6/1111

 انشاء وتهياة مختبر الميكاترونكس في قسم الهندسة الميكانيكية عمادة كلية الهندسة 00/00/1111 كتاب شكر وتقدير

 صيانة اجهزة مختبر الميكانيك التطبيقي  عمادة كلية الهندسة 18/00/1113 كتاب شكر وتقدير

 التيئة واالعداد لندوة التصميم االساس لمدينة البصرة عمادة كلية الهندسة 01/01/1100 كتاب شكر وتقدير

 القيام باعمال وكيل عميد كلية الهندسة رئاسة جامعة  10/01/1100 كتاب شكر وتقدير

 القيام بنصب االجهزة العلمية لقسم الهندسة الميكانيكية عمادة كلية الهندسة 01/3/1101 كتاب شكر وتقدير

االعداد والتحضير لندوة الهندسة المستدامة الطريق الى بيئة  عمادة كلية الهندسة 01/4/1101 كتاب شكر وتقدير

 نظيفة

 الدولي للكهرباء والطاقةالمشاركة في معرض البصرة  معرض البصرة الدولي 11/01/1100 كتاب شكر وتقدير

اعداد والتحضير لمؤتمر االفاق المستقبلية للتعليم في محافظة  محافظ البصرة 11/01/1100 كتاب شكر وتقدير

 البصرة



 
المشاركة في لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر االول للجنة  محافظ البصرة 13/4/1101 كتاب شكر وتقدير

 ظة البصرةالتعليمية والبحثية والتربوية في محاف

 انتهاء فترة تكليفي بمهام رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية رئاسة جامعة  2/6/1100 كتاب شكر وتقدير

 المشاركة في انجاز لجنة التربية والتعليم في محافظة البصرة رئاسة جامعة  2/3/1101 كتاب شكر وتقدير

 34لحفل التخرج لجامعة البصرة دوره  التهيئة واالعداد رئاسة جامعة  18/6/1101 كتاب شكر وتقدير

    

    

 االعداد والتهيئة لندوة االستاذ الجامعي رئاسة جامعة  11/01/1101 كتاب شكر وتقدير

 تزين بناية رئاسة الجامعة الجديدة بلوحات االستنطاق رئاسة جامعة  5/5/1102 كتاب شكر وتقدير

 االعداد والتهيئة العمال مؤتمر الدولي االول للهندسة المدنية دسةعمادة كلية الهن 08/4/1102 كتاب شكر وتقدير

 انتهاء فترة تكليفي بمهام معاون العميد للشؤون االدارية رئاسة جامعة  1103 كتاب شكر وتقدير

 المشاركة في لجنة توزيع الطلبة الجدد على اقسا الكلية عمادة كلية الهندسة 4/0/1105 كتاب شكر وتقدير

 المشاركة في اللجنة االنضباطية  في كلية الهندسة عمادة كلية الهندسة 3/1/1105 كر وتقديركتاب ش

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة اسم الماد التً درستها
 االولى مٌكانٌك هندسً

 الثانٌة برمجة حاسبات

 الرابعة قٌاسات وسٌطرة

 الماجستٌر تحلٌالت هندسٌة متقدمة

 عدد الرسائل / واالطارٌح الدراسات العلٌا االشراف على
 2 ماجستٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


