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11من 10صفحة 

    
2013الوزیركتاب شكر لمنتسبي جامعة بغداد15 

كلیة الھندسة كتاب شكر لمنتسبي16

الخوارزمي
62014العمید 

2015العمید2عدد كتاب شكر17 

2016العمید2عدد كتاب شكر18 

2016العمیدشھادة تقدیریة19 

20
2عدد كتاب شكر

/ مجلة الھندسة

النھرینجامعة 
2016 

 

11من 10صفحة 
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11من 11صفحة 

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر


1
2

.التدرج الوظیفي:ثاني عشر

    
2006- 2002كلية اهلندسة اخلوارزمي/ جامعة بغدادمدرس مساعد1
2014- 2006كلية اهلندسة اخلوارزمي/ جامعة بغدادمدرس2
2016- 2014كلية اهلندسة اخلوارزمي/ جامعة بغداداستاذ مساعد3
4

11من 11صفحة 
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