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 ظ وإعادة تأهيل الأسواق القديمة في بغداد (افي مجال الحف

 ( درجة الماجستير2010/2011) -( درجة البكالوريوس 2007/2008) -التخرج: 

 مهندس معماري -العنوان الوظيفي :

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  -كنت قد عملت في مايلي من الشركات و المكاتب الهندسية المعمارية : -الخبرة المهنية: 

 (أشهر 4) 2008 ولاأل تشرين/  2008  تّموز - بغداد جامعة - الهتدسية االستشارات مكتب في معماري مهندس .1

, ومشروع تأهيل في مدينة سامراء الامامين علي آل هادى / الحسن العسكرى  مرقديعملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع إعادة تأهيل 

 قصر آلإيمان ومشروع تصميم جامعتي واسط و ميسان ومشاريع لثلاثة جسور رئيسية في جنوب بغداد .

 (سنة 1) 2009  تّموز/  2008  تّموز - ةيالهندس ستشاراتلال المورد مكتب في معماري مهندس .2

الحضرية تنمية ومشاريع مسابقتي التطوير و ال قرية سياحية في مدينة الكوفة في جنوب بغدادعملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع 

 .كربلاء لمدينتي الكاظمية و

 (أشهر 3) 2009  مارس/  2009 تّموز  - العامة للمقاوالت الصفا تاج شركة في الهندسية المتابعة مسوؤل .3

البنى التحتية لمعسكر خيم الداخلية لوزارة الداخلية العراقية العمل على تطوير الخدمات العامة )عملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع 

 بأشراف كوادر هندسية تابعة للادارة المدنية للجيش الامريكي في مشروع بناء وتجهيز خيم الداخلية (.

 (شهرا 12) 2011 الثاني كانون/  2010  الثاني كانون - العامة للمقاوالت سنافي شركة في مهندس .4

البصرة / القرنة /  / )بلد -التالية : المدن كل منالتنمية الحضرية في وتطوير مخططات دراسات عملت ضمن الكادر الهندسي لمشاريع 

 .السماوة (

 (شهرا 10) 2011 حزيران/  2010 أيلول - الداخلي للتصميم اوزون مكتب في الداخلية مصمم .5

المبنى الرئيسي  والعرصات / بغداد  موتورولا في التابع لشركة اتمركز الاتصاللالتصميم الداخلي عملت ضمن الكادر الهندسي لمشاريع 

 .في منطقة الكرادة / بغداد  والعديد من المشاريع الناجحة الأخرىرئيسي مطعم  و مشروعبغداد  / المسبح   في العالمية لشركة
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 (أشهر 3) 2011 اب/  2011 حزيران - العامة للمقاوالت العرب الشركة شركة في مهندس .6

في  –ارجية وزارة الخ منالإشراف ب )بابل/المنصور/بغداد( إعادة تأهيل الفنادق الرئيسية في بغدادعملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع 

 .ضوء التحضيرات لمؤتمر القمة العربية في بغداد 

 المنازل بنية ترميم في بيري سيسيال الباحثة تهرئيس مع بيروت مدينة في العربي والحفاظ التوثيق لشوؤن الفرنسي معهد مع يعمل مهندس .7

 .(شهرا 15) 2012 الثاني كانون/  2011 اب -. بغداد مدينة في القديمة

 

 (شهرا 15) 2013 اذار/  2012  الثاني كانون – العمراني والتطوير التخطيط و لهندسةل التشيكية بي سي او بي لشركة مشاريع مدير .8

مع  النهروان / البصرة / القرنة / سامراء / ديالى( بالمشاركة /عملت ضمن الكادر الهندسي لمشاريع التطوير العمراني لمدن )العبايجي

 . الفرق الهندسية التشيكية والهولندية و الكندية

 

 اذار/  2013 اذار - التحتية البنى تطوير و العامة للمقاوالت االماراتية الصيفي شركة فرع/  القارية مجموعة في الهندسة مشاريع هندسم .9

 / الموصل –أعمال الطريق السريع بين بغداد لبناء وتطوير البنية التحتية  عملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع (شهرا 12) 2014

  . مدينة الطارميةمنطقة التاجي الى كيلومترا من  32إعادة تطوير 

 

 (أشهر 9) 2015 اذار/  2014 تموز - العامة للمقاوالت العراقية بالدال شركة في مشاريع هندسم .10

الميكانيكية على  الكهربائية و المدنية و المعمارية وتطوير المخططات التنفيذية لمشروع مجمع سكني عبر عملت ضمن الكادر الهندسي 

للشقق متعددة الانواع الموقع والتصميم الداخلي  (لاند سكيب) و تصميم الحدائق تطوير التصميم الخارجي النهائي ومستوى التشطيب 

 .ر لمشروع مجمع الشهداء السكني في مدينة البصرة / الزبي المساحات و

 (أشهر 2 و سنة 1) 2016 مايس/  2015 اذار - التشطيب ونظم للبناء التركية االنشاءات برج شركة في موقع مدير .11

البحث  طابق التابع لمعهد 11مبنى إداري يتكون من لالتشطيبات الداخلية والخارجية  على الإشرافعملت ضمن الكادر الهندسي لمشروع 

 .العراقيةوزارة النفط النفطي  / والتطوير 

 ( اشهر 4)  2017 الثاني كانون / 2016 ايلول – التحتية والبنى المشاريع لخدمات اليونانية تيرنا شركة في مشاريع مهندس .12

كيلومتر  145والذي يمتد بطول البصرة  –الرابط بين الناصرية طوير وترميم اجزاء من الطريق السريع ملت ضمن الكادر الهندسي في تع

 من منطقة البطحة الى الرميلة .

 

 (  االن الى / 2017 الثاني كانون – المثنى جامعة في مساعد استاذ .13

 -: لمشاركاتا

 .2009عضو في نقابة المهندسين العراقية منذ عام  •

نظمته جامعة كاتالونيا للمهندسين جامعة بغداد خلال معرض التصميم المعماري الذي ل الهيئة التنظيمية الممثلةعضو  •

 .2008إسبانيا /  -المعماريين في برشلونة 

  .2010عام  والمقام في بغدادللحفاظ على ومراكز المدن  المؤتمر الدولي عضو اللجنة الفنية المشرفة على •

 -: مهاراتال

 مايكروسوفت ( برامجحزمة  – ريفيت - فوتوشوبال –ثريدي ستوديو ماكس –أوتوكاد اجيد العمل وبأتقان على البرامج التالية )ال

 -: لغةال
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