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- M.Sc. in civil engineering (Structure) 2012 

- B.Sc. in civil engineering 2009 
 

My Thesis Title: 
 

NNOONN--LLIINNEEAARR  FFIINNIITTEE  EELLEEMMEENNTT  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  UUNNBBOONNDDEEDD  

PPOOSSTT--TTEENNSSIIOONNEEDD  OONNEE--WWAAYY  CCOONNCCRREETTEE  SSLLAABBSS 

 

I had an experience from: 

 Site engineer of 33/11 kV electrical substations in many 

locations in Iraq. 

 Project Manager of 132/33 kV of 4 electrical substations in 

south of Iraq. 

 Employee in engineering consultant bureau of Kufa University 

for 12 months. 

  

 Serving engineering, so I had work in several projects in Hilla 

and Najaf Cities. 

 Engineering design Computer Software, like Staad Pro, ANSYS 

and Others. 

 Graphics and Sketches Design Programs, like  Autocad, 

Photoshop and 3D Modelling program. 

 Office management software, like Word, Excel, Powerpoint and 

using the Internet excellent. 

 Speaking two languages( Arabic "mother tongue"  & English), 

had good background in English language which make me able 

to translate & speaking the language well. 

 

1. Reading everything related to engineering computer software 

especially which concerning in slabs structure. 

2. Improving my skills in fields work by visit many projects that 

under construction near my city. 

3. Using the Internet to improve my skills by participate in 

Structures professionals groups & engineers group. 
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 .2142/ الجامعة المستنصرية / كلية الهندسة  -ماجستير هندسة بناء وإنشاءات 

 .2118 الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة /  -بكالوريوس هندسة مدنية 
 

 لبالطة خرسانية الحقة الشد غير متالصقة االسالك ذات االتجاه واحد" الالخطي "السلوك
NNOONN--LLIINNEEAARR  FFIINNIITTEE  EELLEEMMEENNTT  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  UUNNBBOONNDDEEDD  PPOOSSTT--TTEENNSSIIOONNEEDD  OONNEE--WWAAYY  CCOONNCCRREETTEE  SSLLAABBSS 

 

شهادة بتقدير "جيد جداً" في مجال طرائق التدريس من الجامعة المستنصرية في دورة التأهيل  .4

 التربوي التاسعة والثالثون بعد المئة.

تدريس المواد األساسية في تخصص الهندسة المدنية )الميكانيك الهندسي وتكنولوجيا الخرسانة  .2

 .وكلية االسراء الجامعة االهلية بغداد – نولوجياوغيرها( في قسم التقنيات المدنية في معهد التك

تدريس المواد العامة في اغلب التخصصات الهندسية )الرياضيات والحسابات والرسم الهندسي  .1

 واالحصاء وغيرها.

 
 لدي خبرة في المجاالت التالية:

ع الحاال ة من حيث تحديد االرض وتسقيط نقاط السيطرة وغيرها من المخططات الى واقهندسة المساح .4

 في ارض الموقع.

 فحوصات المواد والعناصر  االنشائية في مختبرات الهندسة المدنية. .2

 التصااااااااااميم الهندساااااااااية االنشاااااااااائية باساااااااااتخدا  بااااااااارام  الكومبياااااااااوتر ذات الصااااااااالة مثااااااااال .1

(STAAD Pro.)  و(ANSYS) .وغيرها 

 استخدا  برام  الكومبيوتر في حسابات التخمين وعمل الجداول الزمنية. .1

 ائية االبعاد والثالثية االبعاد باستخدا  احدث البرام  الهندسية.نعمل المخططات الث .5

 العمل على االنترنت والبرام  المكتبية الدراة العمل الهندسي بشكل ممتاز. .6
 

 عملت في االماكن التالية:

 رساامالمكتااب االستشاااري الهندسااي لجامعااة الكوفااة لزتاارة تتجاااوز الساانة حيااث كااان عملااي فااي  .4

خططاات باسااتخدا  الكمبياوتر لعاادة مشااريع منهااا ابنيااة المراكاز الصااحية فاي النجاا  ومشاارو  الم

لادي  مجاري احياء محافظة كاربالء وابنياة كلياات المديناة الجامعياة فاي محافظاة النجا  وغيرهاا.

 .شهادة خبرة بذالك

 شااركة البلقاااء كمهناادس مصاامم للنمااوذم المجساام لمشااروعي مجساار االسااكان فااي النجاا  وكااذلك .2

 في النج .ذو المستويين مجسر ساحة ثورة العشرين 

والتنسايق  تصاميمال وكذلك اإلنترنت منظومة مسؤولالكلية االسالمية الجامعة في النج  االشرف  .1

 .شهادة خبرة بذالك. لدي شهرية االلكتروني لجريدة

ياة معتمادة تصاميم وتنزياد محطاات كهربائياة ثانوحيث قمات بشركة بيت الدقة للمقاوالت االنشائية  .1

 الكورية العالمية حيث عملت مصمم انشائي وكذلك مدير مشرو . LSISمن قبل شركة 

تصميم وتنزيد محطات رفاع حيث قمت بشركة الرباط للمقاوالت االنشائية )تصني  امتياز انشائية(  .5

المياااه الثقيلااة وشاابكات مجاااري وامطااار مدينااة الاادجيل وكااذلك محطااة معالجااة مجاااري تكرياات 

 التركية حيث عملت مصمم انشائي وكذلك مدير مشرو . ERGEة من قبل شركة والمعتمد
 

 اللغة العربية )اللغة األ ( ، اللغة االنكليزية )قراءة جيدجدا( )كتابة ممتاز( )تحدث جيد(


