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 ةالذاتي ةالسير
 هادي محمد شيال علي:  االســــــــــــم

 1976 /2 /10:  تاريخ الميـالد

 : متزوج الحالة الزوجية

 4:  عـــــدد األوالد

 .: مسلم الديـــــــــــانة

 .مساحة: هندسة  التـخـصــص

 المدنيةهندسة القسم  –تدريسي :   الوظيفة

 (2018\11\15)تاريخ الحصول على اللقب مدرس:  الدرجة العلمية

 : تدريسي لعنوان العم

 hadi.moh7677@yahoo.com: العنوان البريدي       

  07738149350: رقم الهاتف           

 المؤهالت العلمية:أوالً/ 
 .2001جامعة بغداد، عام  –، كلية الهندسة هندسة المساحةبكالوريوس علوم في 

 .2015جامعة بغداد، عام  – المعهد العالي للتخطيط، مدنتخطيط ماجستير علوم 

 التدرج الوظيفي:ثانياً/ 
 ( 2008 - 2001مهندس في شركات القطاع الخاص, للفترة من عام.) 

  (.2010 - 2008، للفترة من عام )المثنى، جامعة والمشاريع األعمارمهندس في قسم 

  (.2011 - 2008المساحة واستمالك األراضي وتسليم المواقع ,للفترة من عام ) شعبةمسؤول 

 (.2012 - 2010، للفترة من عام )المثنىجامعة  –، كلية الهندسة المدنيةقسم الهندسة  باحث 

  لحد و – 2015)جامعة المثنى، للفترة من عام  –مسؤول مختبر المساحة في قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة

 االن(.

 (.2018 - 2015، للفترة من عام )المثنىجامعة  –، كلية الهندسة المدنيةفي قسم الهندسة  مساعد مدرس 

  (.ناآلولحد  – 2018جامعة المثنى، للفترة من عام ) –مدرس في قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة 

 :الدراسية التى قمت بتدريسهاالمقررات ثالثاً/ 
  2010 – 2009عام  -كلية الزراعة، عملي\المساحة الهندسية. 

 2010 – 2009عام  -الرسم الهندسي,قسم الهندسة المدنية 

  ولحد اآلن. – 2010منذ عام  -عملي ،قسم الهندسة المدنية\المساحة الهندسية 

  ولحد اآلن. – 2015منذ عام  -قسم الهندسة المدنية ، نظري\المساحة الهندسية 

  ولحد اآلن. – 2015منذ عام  -، قسم العمارة +عملينظري\المساحة 

 2019-2018 – 2017عام  -نظري+عملي ، المعهد التقني ,قسم المساحة\ 2,المساحة 1المساحة الهندسية. 

  2018-2015عام  -هندسة مدنية–مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة. 

  :مهارات استخدام الحاسوبرابعاً/ 
 .تطبيقات األوفس .1

 .االوتوكاد, سفل ثري دي, سيرفر .2

 ,كلوبل مابر,كوكل ايرث.جي اي اس,سور كاد .3

 :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيهاخامساً/ 
  بحث مشترك2018، عام السماوة-المعهد التقني، المنعقد في للجامعة التقنية الوسطىالمؤتمر العلمي( ،.) 

 المؤتمر الدولي االول"الية تمويل مشاريع البحوث" جامعة المثنى بالتعاون مع منظمةIREX2018م االمريكية,عا. 

  (.مشاركة,)2019-2015للفترة ، المثنى جامعة – ندوات علمية متعددة في تخصص الهندسة المدنية 

  (.مشاركة,)2019-2015المثنى، للفترة  جامعة – ندوات علمية متعددة في تخصص تخطيط المدن 

  (.مشاركة,)متعددة التلوث البيئي ورش عمل 

  (مشاركة),2019-2015، للفترة ىجامعة المثن، مواقع المدن الجديدة راختياورشة عمل حول. 

  2018محافظة المثنى,، لوضع معايير الطرقورشة عمل 

 األخرى:واللجان األنشطة سادساً/ 
 :المثنىجامعة  –داخل كلية الهندسة 

  (2017-2016)لجان امتحانيةعضو . 
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 (.2016 - 2015جامعة بغداد، للمدة ) –كلية الهندسة  -الموظفين انضباط عضو لجنة 

  (.2019 - 20015، للمدة )المثنى، جامعة متابعة الشركات المتلكئة عضو لجنة 

 (ولحد اآلن – 2008، للمدة )المثنىجامعة  –اللجان العلمية واإلدارية كلية الهندسة  في عشرات عضو . 

 

 كتب الشكر، والجوائز، وشهادات التقدير: /سابعا
 .جامعة المثنى رئيس  من  شكر ثالثة كتب  .1

 .من عميد كلية الزراعة جامعة المثنى كتاب شكر .2

 .محافظة المثنىكتاب شكر من  .3

 السماوة.–عميد المعهد التقني من  كتاب شكر .4

 -البحوث والمقاالت المنشورة:/ثامنا
1- Evaluation land use 

2- Engineering Behavior of Swelling Soil Treated By Tyre Ash 
3-  THE ULTIMATE SKIN RESISTANCE OF CONCRETE PILE IN PARTIALLY 

SATURATED COHESIVE SOIL BY MODIFIED Β METHOD 

 

 اللغــات: /تاسعا
 . اللغة العربية   -

 . اللغة اإلنكليزية  -


