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 / مناصب / مهارات أخرى ابقال

 الدورات التدريبية ضمن االختصاص الدقيق:المشاركة في 

البرنامج التدريبي ))تصميم وتشغيل نظم الري للمناطق الصغيرة والكبيرة ((/ جمهورية مصر العربية  للفترة   -1

 األلمانية. GTZبالتعاون مع منظمة  1/2011/ 17-5من 

-17دورة تدريبية في تصميم شبكات الري بالرش / المعهد التقني كربالء / قسم التقنيات المدنية للفترة من  -2

19/11/2014 

-4ة في مجال فحوصات الخرسانة وميكانيك التربة / شركة الفا التركية / تركيا للفترة من يدورة تدريب -3
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 -المشاركة في المؤتمرات العلمية :

 2006/   نيسان 11-10المؤتمر العلمي الثاني لجامعة كربالء -1

واالرتقاء بالبيئة العراقية وبرعاية العتبة العباسية المؤتمر البيئي الدولي الثاني والذي اقامته منظمة التنمية  -2

 . 2017نيسان  16الى  15المقدسة للفترة من 

 .2017تموز  27-26ميسان للفترة من العراق /  المؤتمر العلمي الثاني لوزارة الموارد المائية الذي اقيم في  -3
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