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 ( حبث30)
 
 هبا: شارك الدورات امل -
 الفرتة اجلهة املنظمة عنوان الدورة ت
 11/9/1980-6/9 املعهد الفين/العمارة  ةهد اجلديداجهزة واملعدات للمعألدورة التدريب على ا 1
 9/6/1981-9/4 ربيلأاملعهد الفين/ دورة اللغة االنكليزية 2
 5/12/1981-15/11 مريكاأت/سيشركة سويل ت دورة فحوصات الرتبة  3
 22/2/1984-20/2 كلية اهلندسة/جامعة املوصل دورة إدارة املشاريع اهلندسية 4
 1985 كلية اهلندسة/جامعة املوصل  دورة الفحوصات املختربية 5
 22/4/1985-20 كلية اهلندسة/جامعة املوصل  دورة تصاميم الطرق واالستيعاب 6
واستخدام الوسائل التعليمية س ولية يف طرق التدريأدورة  7

(TC1 ) 
مركز تطوير هيئة املعاهد الفنية/

 كوادر/قسم الدورات التعليميةال
6-18/8/1988 

واستخدام الوسائل  ق التدريسائطر بدورة متقدمة  8
 (TC2) التعليمية

/قسم مركز تطوير املالكات
 الدورات التعليمية

17/2-1/3/1990 

 1990 مركز تطوير املالكات طوير املناهجدورة االدارة التعليمية وت 9
 29/5/2011-15/5 الكلية التقنية/املوصل/العلمية دورة كفاءة احلاسوب للرتقية العلمية  10
 
 :يف الدورات املقامة كمحاضر  احللقات الدراسية املشارك هبا -
 اتريخ املشاركة عنوان احللقة ت
 1989 فحوصات حديد التسليح 1
 1992 لطات اخلرسانيةطرق تصميم اخل 2



 1996 الوسائل التعليمية للمدربني الفنيني  3
 2008 داءألاخلرسانة عالية ا 4
 2008 تعديل الوجبات 5
 2009 املواد املضافةنواع اخلاصة من اخلرسانة و ألا 6
 
 املؤمترات والندوات العلمية املشارك هبا:  -
 نوع املشاركة يخ املشاركةاتر  اجلهة املنظمة و الندوةأعنوان املؤمتر  ت
 حبث 22/9/1988-21 هيئة املعاهد الفنية  ول هليئة املعاهد الفنية ألاملؤمتر ا 1
 حبث 1988ذار/آ/  24-23 هيئة التعليم التقين  هليئة التعليم التقين  عشر املؤمتر العلمي احلادي 2
 
 اإليفاد واإلعارة خارج القطر: -

 مدة اإلعارة السبب الدولة ت
 الفرتة الزمنية

 اىل من
 25/12/1981 5/11/1981 اسبوعني التدريب على خمترب الرتبة الوالايت املتحدة االمريكية 1
 7/4/2005 4/4/2005 ايمأربعة أ املشاركة يف معرض اعمار العراق ردنية اهلامشية/عمانألاململكة ا 2
 5/7/2006 28/6/2006 أربعة أايم حلب االطالع العلمي يف جامعة اجلمهورية العربية السورية 3
 8/10/2010 2/10/2010 اسبوع تدريب على األجهزة املستوردة اجلمهورية الرتكية/أنقرة 4
 16/7/2010 19/7/2010 اسبوع التدريب على اجهزة املساحة اجلمهورية اللبنانية/بريوت 5
 23/9/2011 20/9/2011 أربعة أايم تعزيز األواصر العلمية  /تركياجامعة غازي عنتاب 6
 
 حضور ومشاركة يف ندوات علمية: -
 ،26/10/2010قسم اهلندسة املدنية/كلية اهلندسة/جامعة املوصل: "اآلفاق احلديثة يف هندسة اجليوتكنيك" / الثالاثء . 1

 على قاعة املنتدى العلمي/جامعة املوصل.
اون مع مديرية بلدية املوصل: "التقنيات احلديثة يف تطوير اخلصائص قسم اهلندسة املدنية/كلية اهلندسة/جامعة املوصل ابلتع. 2

 ، على رحاب قاعة دجلة/جامعة املوصل 28/2/2012اهلندسية للمزيج األسفليت" / الثالاثء 
 


