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 : من الدروع والشهادات التقدیر�ة عینة-11

لجهود االستشار�ة الهندس�ة التطوع�ة في اعمار لتقدیر�ة من األمانة العامة للعت�ة العلو�ة المطهرة ة شهاد -أ
 . 2009، عام وتوسعة العت�ة العلو�ة الشر�فة

شهادة تقدیر�ة من األمانة العامة للعت�ة العلو�ة المطهرة للجهود االستشار�ة الهندس�ة التطوع�ة في اعمار  -ب
 . 2012وتوسعة العت�ة العلو�ة الشر�فة، عام 

شهادة تقدیر�ة من وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي لجهوده المبذولة في تقی�م المشار�ع الر�اد�ة  -ت
 .2008ال�حث والتطو�ر �الوزارة، عام المقدمة لدائرة 

شهادة تقدیر�ة من محافظة النجف األشرف للجهود المبذولة في تقد�م االستشارات الهندس�ة لمشار�ع  -ث
 .2009البنى التحت�ة لمحافظة النجف األشرف، عام 

ار�ع شهادة تقدیر�ة من محافظة النجف األشرف للجهود المبذولة في تقد�م االستشارات الهندس�ة لمش -ج
 . 2012البنى التحت�ة لمحافظة النجف األشرف ضمن مشروع النجف عاصمة الثقافة االسالم�ة، عام 

لسنة  27درع وزارة البیئة العراق�ة تثمینا للجهود المبذولة في تقد�م االستشارات في مشروع قانون رقم  -ح
 تنفیذها./وزارة البیئة، وتعل�مات المحددات البیئ�ة للمشار�ع ومراق�ة سالمة  2009

 . 2015درع اتحاد الجامعات العر��ة عن الجهود المبذولة في مؤتمرات االتحاد،  -خ
درع وزارة البلد�ات العامة واألشغال عن الجهود المبذولة في مشروع التصم�م االساس لمدینتي النجف  -د

 . 2009األشرف والكوفة، 
م الدراسات حول التكنولوج�ات الحدیثة درع وزارة البلد�ات العامة واألشغال عن الجهود المبذولة في تقد� -ذ

 .2012في معالجة الم�اه، 
عن الجهود المبذولة لتطو�ر  Relief Internationalدرع وشهادة تقدیر�ة من منظمة االغاثة الدول�ة  -ر

 .2008، الواقع الصحي في العراق
ؤتمر البیئي االقل�مي األول درع وزارة البیئة العراق�ة تثمینا للجهود المبذولة في ترؤس اللجنة العلم�ة للم -ز

 . 2008لمحافظات جنوب الوسط، 
 . 2010شهادة تقدیر�ة من جامعة الكوفة عن الجهود المبذولة في مؤتمر الكوفة األول للفیز�اء  -س
المؤتمر العلمي األول للعلوم الصرفة التطب�ق�ة شهادة تقدیر�ة من جامعة الكوفة عن الجهود المبذولة في  -ش

2008 . 
من جامعة الكوفة عن الجهود المبذولة في المؤتمر العلمي األول للعلوم الصرفة  شهادة تقدیر�ة -ص

 . 2009التطب�ق�ة 
شهادة تقدیر�ة من جامعة الكوفة عن الجهود المبذولة في تنظ�م فعال�ات االسبوع الثقافي الثاني لجامعة  -ض

 . 2011الكوفة 



مر السنوي الثاني لضمان الجودة شهادة تقدیر�ة من جامعة الكوفة عن الجهود المبذولة في المؤت -ط
 . 2010واالعتماد األكاد�مي 

شهادة تقدیر�ة مع درع االمام الشهید محمد �اقر الصدر للتمیز واالبداع للجهود المبذولة االستشار�ة في  -ظ
 تشیید أبن�ة جامعة االمام الصادق (ع).

 -في جامعة الكوفة:  االدار�ة المناصب-12 

 2013/ 4/ 22 – 2004/ 9/ 11للمدة �ة في �ل�ة الهندسة معاون العمید للشؤون االدار  -أ
 2006مدیر قسم الشؤون الهندس�ة �جامعة الكوفة  -ب
، تشر�ن ثاني و�انون أول 2007، اب 2006، أب 2005اب  –عمید �ل�ة الهندسة و�الة للمدد: تموز  -ت

 . 2010أ�ار –، ن�سان 2007
 الى االن – 2019عمید �ل�ة الهندسة و�الة �انون اول  -ث

 -والمجالس: اللجان  عضو�ةقسم من  -13

اب  – 2003مدیر قطاع البیئة في مشروع دعم الحكم المحلي في محافظة النجف األشرف تشر�ن أول  -أ
2004 . 

 .2008أیلول  – 2004جامعة الكوفة أیلول  –�ل�ة الهندسة  -عضو المكتب االستشاري الهندسي -ب
 الى االن. 2005رف اذار عضو مجلس حما�ة وتحسین البیئة في محافظة النجف األش -ت
عضو في اللجنة االستشار�ة الهندس�ة لمشروع توسعة واعمار الحرم العلوي المطهر.(لجنة منبثقة عن  -ث

 . 2008اب  – 2005تموز هیئة إدارة شؤون الحضرة الحیدر�ة وجامعة الكوفة) 
وف�ة في �عض عضو استشاري في اللجنة الهندس�ة لدراسة أس�اب وحلول مشكلة الم�اه السطح�ة والج -ج

األح�اء السكن�ة لمدینة النجف. (لجنة منبثقة عن مجلس محافظة النجف ومجلس اعمار النجف وجامعة 
 . 2007اذار  – 2005الكوفة) أیلول 

تشـر�ن  –عضو اللجنة االستشار�ة لدراسة إح�اء المواقع األثر�ة والتراث في مدینة النجف األشـرف ن�سـان  -ح
 . 2007ثاني 

زار�ـة (وزارة التعلـ�م العـالي وال�حـث العلمـي) لتقیـ�م ال�حـوث الممولـة مـن الـوزارة، ایلـول عضو في اللجنـة الو  -خ
 . 2010أ�ار 1 – 2008

عضــو اللجنــة الفن�ــة العل�ــا لشــؤون المجــاري فــي النجــف (لجنــة منبثقــة عــن محافظــة النجــف یرأســها الســید  -د
 . 2009ن�سان  – 2008المحافظ وألر�عة أعضاء)، اب 

 . 2012اذار  – 2010عراق�ة، تشر�ن ثاني عضو ش�كة السالم ال -ذ
 الى االن.  2012، ن�سان ASCE عضو جمع�ة المهندسین المدنیین األمیر�یین -ر



االستشاري البیئي المشاور للجنة البیئة والصـحة فـي مجلـس محافظـة النجـف األشـرف حـول تشـر�ع قـانون  -ز
 . 2012إدارة المخلفات الخطرة في محافظة النجف 

 العراق�ة برت�ة (مهندس مدني استشاري)    عضو نقا�ة المهندسین -س
 الى االن.  2013عضو اللجنة االستشار�ة المانة مسجد الكوفة المعظم، تشر�ن أول  -ش
ــة، االمــــر  -ص ــي العراق�ـ ــالي وال�حــــث العلمـ ــ�م العـ ــي الواحــــد، وزارة التعلـ ــص العلمـ ــة الخبــــراء للتخصـ ــو لجنـ عضـ

 . 2018/ 5/ 20في  2066/ 5/ 7الوزاري ق/ 
 - 2019�ة للوقف الش�عي في جمهور�ة العراق، تشر�ن اول عضو الهیئة االستشار  -ض

 )ماجستیر 3(  -علیهم: تم االشراف  ذینطل�ة الدراسات العل�ا ال عدد-14

 -العنوان: -15

 العراقجمهور�ة ، 21بر�د  صندوق -الكوفة-النجف، الكوفة جامعة-كل�ة الهندسة 

 009647809235386 ,7801035385(0)00964 -الهاتف: رقم 

 hasan.alkhateeb@uokufa.edu.iq -االلكتروني: �د البر 

 www.emg.kufauniv.com/staff/hassanm -االلكتروني: الموقع 

 -والدول�ة: في الورش التدر�ب�ة والمؤتمرات الوطن�ة  المشار�ات-13

 . 2011، �ل�ة هافیرنغ، لندن، المملكة المتحدة، مياألكاد�دورة استرات�ج�ات التعل�م  -أ
بین الجامعات األمر�ك�ة والجامعات العراق�ة لتطو�ر التعل�م العالي،  Linkage Programمشروع ترا�ط  -ب

 . 2012وال�ة �نتاكي، الوال�ات المتحدة االمیر�ك�ة 
ن�ة المعلومات، وزارة التخط�ط الدورة التدر�ب�ة للق�ادة اإلدار�ة، المر�ز الوطني للتطو�ر اإلداري وتق -ت

 . 2011العراق�ة، 
 .1997دورة متقدمة في نظم ص�انة وتشغیل الحاسوب / الجامعة المستنصر�ة،  -ث
 2012، مر�ز التحك�م التجاري الدولي –لنجف االشرف ا، " ورشة أساس�ة"ورشة أعداد المحكم الدولي  -ج
الحكم المحلي ومدیر�ة بیئة محافظة رئ�س المؤتمر البیئي األول في محافظة النجف، مشروع دعم  -ح

 . 2004النجف وجمع�ات حما�ة البیئة في النجف، آذار 
محاضر في دورة التوع�ة البیئ�ة، منظمة الصحة العالم�ة �التعاون مع مدیر�ة بیئة محافظة النجف، ا�ار  -خ

2007 . 

http://www.emg.kufauniv.com/staff/hassanm


�الء بدراسة حول محاضر ندوة حول معالجة مشكلة الم�اه الجوف�ة في منطقة الحرمین المطهر�ن في �ر  -د
�ة المطهرتین ومقترحات الم�اه الجوف�ة في مدینة �ر�الء وتأثیرها على الروضتین الحسین�ة والع�اس

، الهیئة المشرفة على الروضة الع�اس�ة �التعاون مع الوقف الش�عي، الحضرة الع�اس�ة، �ر�الء، المعالجة
 . 2007ن�سان 

جامعة الكوفة،  –�ل�ة الهندسة   -األولى، التعل�م المستمر محاضر دورة هندسة البیئة والموارد المائ�ة  -ذ
1\3 – 25\4\2007 . 

عضو اللجنة العلم�ة للمؤتمر البیئي الثاني في محافظة النجف، أق�م من قبل مجلس حما�ة وتحسین  -ر
 . 2007آب  27 – 26�التعاون مع مدیر�ة البیئة في محافظة النجف،  البیئة في محافظة النجف

لعلم�ة للمؤتمر البیئي الثالث في محافظة النجف، أق�م من قبل لجنة البیئة في مجلس رئ�س اللجنة ا -ز
 النجف. 2008/  5/  28 – 27محافظة النجف �التعاون مع مشروع دعم الحكم المحلي 

جامعة الكوفة،  –�ل�ة الهندسة   -محاضر دورة السالمة البیئة والصناع�ة األولى، التعل�م المستمر  -س
1\4 – 25\4\2010 . 
محاضر ورئ�س اللجنة المنظمة لندوة (االسترات�ج�ة البیئ�ة واالدارة البیئ�ة الشاملة)، جامعة الكوفة، �ل�ة  -ش

 . 2010/ 6/ 26الهندسة، 
جامعة الكوفة،  –�ل�ة الهندسة   -محاضر دورة السالمة البیئة والصناع�ة الثان�ة، التعل�م المستمر  -ص

16\1 – 23 \1\2011 . 
سنة القادمة) التي أقامها مجلس محافظة ال�صرة �التعاون  25االنقاذ البیئي ل محاضر ندوة (مشار�ع  -ض

 . 2013مع ائتالف علماء ومفكري العراق، ش�اط 
محاضر دورة تقن�ات تشغیل مشار�ع تنق�ة م�اه الشرب، �ل�ة الهندسة �التعاون مع منظمة الصحة  -ط

 . WHO 2014العالم�ة 
م�اه الشرب، �ل�ة الهندسة �التعاون مع منظمة الصحة  محاضر دورة تقن�ات تشغیل مشار�ع تنق�ة -ظ

 . WHO 2015العالم�ة 
�ل�ة   -التعل�م المستمر ، MS Projectمحاضر الدورة األولى الدارة المشار�ع �استخدام برنامج  - -ع

 2015 جامعة الكوفة، –الهندسة 
�ل�ة   -عل�م المستمر الت، MS Projectمحاضر الدورة الثان�ة إلدارة المشار�ع �استخدام برنامج  -غ

 2017 جامعة الكوفة، –الهندسة 
محاضر ورشة تدر�ب�ة حول (اعداد وه�كل�ة تقار�ر األثر البیئي)، دائرة حما�ة وتحسین البیئة في منطقة  -ف

 .2018/ 5/ 8الفرات األوسط، �ابل، 
نطقة الفرات محاضر ورشة تدر�ب�ة حول (نظم مراق�ة تلوث الهواء)، دائرة حما�ة وتحسین البیئة في م -ق

 . 2019/ 3/ 13األوسط �التعاون مع مدیر�ة بیئة محافظة النجف األشرف، النجف، 
 . 2019عضو اللجنة العلم�ة للمؤتمر الدولي االول للهندسة المدن�ة والبیئ�ة، جامعة الكوفة، ن�سان  -ك
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اختصاص  – الماجستیر/ الدراسات العل�ا 2019، 2018و  2017و 2016العلمي، منهج�ة ال�حث  -ج

 قسم الهندسة المدن�ة، �ل�ة الهندسة، جامعة الكوفة.، الهندسة االنشائ�ة
قسم هندسة ص هندسة المواد، اختصا – /الماجستیر ، الدراسات العل�ا2016منهج�ة ال�حث العلمي،  -ح

 المواد، �ل�ة الهندسة، جامعة الكوفة.
اختصاص هندسة  – الدبلوم العالي / ، الدراسات العل�ا2019و 2018و 2017منهج�ة ال�حث العلمي،  -خ

 ، �ل�ة الهندسة، جامعة الكوفة.الهندسة المدن�ةقسم ، الطرق والمطارات
م�كان�ك اختصاص  – الماجستیر/ راسات العل�ا، الد2019و 2018و 2017منهج�ة ال�حث العلمي،  -د

 ، جامعة الكوفة. ، �ل�ة الهندسة�ة�كان�كالهندسة المقسم ، تطب�قي
 ، �ل�ة العلوم، جامعة الكوفة.المرحلة الرا�عة – ، قسم البیئة2018-2017الهندسة البیئ�ة،  -ذ
قسم البیئة، �ل�ة ة، ، الدراسات العل�ا، ماجستیر علوم بیئ2018هندسة معالجة م�اه الصرف الصحي،  -ر

 العلوم، جامعة الكوفة.

 -المنشورة:  ال�حوثعینة من -16

"المعالجـــة األرضـــ�ة للحمـــأة النفط�ـــة "، المـــؤتمر الهندســـي األول لكل�ـــة الهندســـة فـــي الجامعـــة المستنصـــر�ة،  -أ
 . 1997�غداد، العراق، ن�سان 



األول  المـؤتمر" "Land treatment of oily sludge and its effect on Surface Water -ب
 2008لل�حوث الصرفة والتطب�ق�ة في جامعة الكوفة 

 Pre-aeration and Transversal Baffling Effect on Aerated Grit Chamber -ت
Performance of Kufa Wastewater Treatment Plant ،International Journal of 

Science and Research (IJSR), 2016 . 
 Evaluation of Local Scour Development Around Curved Non-Submerged -ث

Impermeable Groynes ،International Journal of Scientific & Technology 
Research ،2015 

 Hydraulic Study Of Minimizing Energy Consumption In Storm Water Pumping -ج
Station Suction Side ،International Journal of Engineering Research and 

Technology ،2014. 
 Investigating the Setting of the Entrance of Multiple Vertical Suction Pipes in -ح

Storm Water Pump Station, International Advanced Research Journal in 
Science, Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 8, August 2017  

 Effect of Oily Sludge Land Treatment on Soil Conditions, EJERS, European -خ
Journal of Engineering Research and Science Vol. 3, No.9, September 2018. 

 An experimental study of flow over V- shape crump weir crest, ICCEET -د
conference, University of Kufa, Iraq, 2019  
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استشاري فر�ق تصم�م ش�كة مجـاري م�ـاه األمطـار والم�ـاه الثقیلـة لمدینـة النجـف / المرحلـة الثان�ـة والثالثـة  .1
 عقد مع المدیر�ة العامة للمجاري.  –والرا�عة 

طـار والم�ـاه الثقیلـة لمدینـة �ـر�الء / المرحلـة الثان�ـة والثالثـة استشاري فر�ق تصم�م ش�كة مجـاري م�ـاه األم .2
 عقد مع المدیر�ة العامة للمجاري.  –والرا�عة 

ــخاب  .3 ــة المشـ ــة لناح�ـ ــار والثقیلـ ــاه األمطـ ــاري م�ـ ــ�كة مجـ ــمم لشـ ــة  –اإلداري والمصـ ــة العامـ ــع المدیر�ـ ــد مـ عقـ
 للمجاري. 

اه الثقیلــة الجدیــدتین فــي مــدینتي النجــف عضــو الفر�ــق االستشــاري الهندســي لتصــم�م محطتــي معالجــة الم�ــ  .4
 عقد مع المدیر�ة العامة للمجاري.  –و�ر�الء

 عضو الفر�ق االستشاري الهندسي لتصم�م محطة معالجة الم�اه الثقیلة في قضاء الحمزة.  .5
عضــو الفر�ــق االستشــاري الهندســي واإلداري لتصــم�م شــ�كات مجــاري الم�ــاه المطر�ــة والثقیلــة فــي نــواحي  .6

 عقد مع مجلس اعمار النجف.  –والحیرة والمناذرة التا�عة لمحافظة النجف القادس�ة 



عقــد مــع  –عضــو الفر�ــق االستشــاري الهندســي لتصــم�م خــط مجــاري م�ــاه األمطــار لشــارع نجــف / �وفــة  .7
 مدیر�ة مجاري النجف. 

�ة عضــو الفر�ــق االستشــاري الهندســي لتصــم�م خــط مجــاري م�ــاه األمطــار لحــي الجمع�ــة واألح�ــاء الشــمال .8
 عقد مع المدیر�ة العامة للمجاري.  –الشرق�ة لمدینة النجف وحي م�سان

 مصمم ش�كة ومحطة تقو�ة إسالة موقع جامعة الكوفة الدائم.  .9
 مصمم ش�كات ماء ومجاري أبن�ة �ل�ات جامعة الكوفة مثل التمر�ض والزراعة والتر��ة الر�اض�ة.  .10
بنا�ة فنـدق الضـمان السـ�احي فـي مدینـة النجـف استشاري الهندسة الصح�ة لمشروع اإلشراف على إنشاء  .11

 عقد مع وزارة العمل والشؤون االجتماع�ة.  –
عقـد مـع دائـرة صـحة  –مصمم ش�كات ماء ومجاري أبن�ـة المراكـز التخصصـ�ة الطب�ـة فـي مدینـة النجـف  .12

 النجف. 
ي فــي المصـمم الهیـدرول�كي والمعمــاري والصـحي لمحطــة ضـخ والخــط الناقـل لمشــروع مـاء إســالة الخماسـ  .13

 الحر�ة. 
 المصمم الهیدرول�كي والمعماري والصحي لمحطة ضخ مشروع ماء إسالة الغاز�ة في الكوفة.  .14
المصمم الهیدرول�كي والمعماري والصحي لمحطة ضخ والخط الناقل لمشـروع مـاء إسـالة دور الحـوزة فـي  .15

 الكوفة. 
 عضو فر�ق تصم�م مشروع ماء الوهابي في ناح�ة الع�اس�ة في الكوفة.  .16
د الدراسة االستشار�ة لمشروع تصم�م مجاري م�اه األمطار والثقیلة ومحطة معالجة الم�ـاه الثقیلـة فـي إعدا .17

 النجف. 
إعداد الدراسة االستشار�ة لمشروع تصم�م مجاري م�اه األمطار والثقیلة ومحطة معالجة الم�ـاه الثقیلـة فـي  .18

 كر�الء. 
مطار والثقیلة ومحطة معالجة الم�ـاه الثقیلـة فـي إعداد الدراسة االستشار�ة لمشروع تصم�م مجاري م�اه األ .19

 أقض�ة ونواحي النجف. 
إعــداد الدراســة االستشــار�ة البیئ�ــة لمشــروع تصــم�م مجــاري م�ــاه األمطــار والثقیلــة ومحطــة معالجــة الم�ــاه  .20

 الثقیلة في أقض�ة ونواحي �ابل. 
 لكوفة. عضو فر�ق اإلشراف االستشاري لمشروع تنفیذ ش�كة مجاري حي الجامعة في ا .21
عضــــو فر�ــــق اإلشــــراف االستشــــاري لمشــــروع تنفیــــذ أبن�ــــة مجمــــع وزارة العمــــل والشــــؤون االجتماع�ــــة فــــي  .22

 محافظة النجف. 
 مصمم ش�كة إطفاء الحرائق في بنا�ة المحكمة الفدرال�ة في �ابل.  .23
 تقی�م خزان الترسیب في مشروع إسالة ماء الكوفة.  .24
 التاجي شمال �غداد.  دراسة تصم�م مشروع إنشاء محطة تقو�ة ماء إسالة .25
 الكوفة.  –اإلشراف االستشاري لمشروع تنفیذ ش�كة مجاري حي �ندة  .26



 اإلشراف االستشاري لمشروع تنفیذ ش�كة مجاري مر�ز مدینة الكوفة.  .27
اإلشراف االستشاري لمشروع تنفیذ الخـط الناقـل للم�ـاه الثقیلـة فـي مدینـة الدیوان�ـة للجـزء الخـاص �المقاولـة  .28

�طـول  2008لسـنة  31ومقاولـة  2008لسنة  26ومقاولة  2008لسنة  59قاولة وم ، 2008لسنة  57
 . كم13

 اإلشراف االستشاري واإلداري لمشروع تنفیذ الخط الناقل للم�اه الثقیلة لمدینة الشام�ة.  .29
ــزة  .30 ــة الحمـ ــة لمدینـ ــاه الثقیلـ ــع للم�ـ ــة الرفـ ــل ومحطـ ــط الناقـ ــذ الخـ ــروع تنفیـ ــاري واإلداري لمشـ ــراف االستشـ اإلشـ

 الشرقي. 
ــار و  .31 ــة، وزارة االعمـ ــح�ة العراق�ـ ــة الصـ ــال الهندسـ ــة ألعمـ ــة الفن�ـ ــدقیق المدونـ ــاري لتـ ــق االستشـ ــو الفر�ـ عضـ

 . 2011اإلسكان العراق�ة، 
 2013رئ�س الفر�ق االستشاري المصمم لش�كة مجاري حي المكرمة، النجف،  .32
 2013رئ�س الفر�ق االستشاري المصمم لش�كة مجاري حي النداء والمیالد، النجف،  .33
 2013س الفر�ق االستشاري المصمم لش�كة مجاري حي الشرطة والثورة، النجف، رئ� .34
 2013رئ�س الفر�ق االستشاري المصمم لش�كة مجاري مجمع بیتي السكني االستثماري، النجف،  .35
 2013رئ�س الفر�ق االستشاري المصمم لش�كة مجاري حي الجمع�ة، النجف،  .36
شــروع محطــة مجــاري الم�ــاه الثقیلــة فــي البراك�ــة، الكوفــة، رئــ�س الفر�ــق االستشــاري المــدقق والمصــادق لم .37

 نسمة.  200,000�طاقة 
رئــ�س الفر�ــق االستشــاري المــدقق والمصــادق لمشــروع محطــة معالجــة م�ــاه الشــرب ســعة ملیــوني غــالون  .38

 �الیوم في ناح�ة الحیرة، محافظة النجف األشرف. 
ــة معال .39 ــروع محطـ ــادق لمشـ ــدقق والمصـ ــاري المـ ــق االستشـ ــ�س الفر�ـ ــعة رئـ ــاه الشـــرب سـ ــة م�ـ ــر  3000جـ متـ

 مكعب �الیوم في جنوب الكوفة، محافظة النجف األشرف
 المشرف االستشاري لمشروع مشیدات جامعة االمام الصادق (ع) االستثماري في النجف.  .40
عضو الفر�ـق االستشـاري المعـد للمدونـة العراق�ـة للصـرف الصـحي خـارج األبن�ـة، عقـد مـع وزارة االعمـار  .41

 واالسكان. 
 

 األعمال االستشار�ة الهندس�ة األخرى  �عض -18

المصــمم الهیــدرول�كي والصــحي لمحطــة معالجــة الم�ــاه الصــناع�ة فــي معمــل الكوفــة للمشــرو�ات الغاز�ــة  .1
 التا�ع للشر�ة الوطن�ة للمشرو�ات الغاز�ة. 

المصــمم الهیــدرول�كي والصــحي لمحطــة معالجــة الم�ــاه الخــام المجهــزة لمعمــل الكوفــة للمشــرو�ات الغاز�ــة  .2
 التا�ع للشر�ة الوطن�ة للمشرو�ات الغاز�ة. 

 االستشاري المشرف على تنفیذ المحطة المصغرة لمعالجة الم�اه الثقیلة في الكوفة.  .3



 . رمیثةاالستشاري المشرف على تنفیذ المحطة المصغرة لمعالجة الم�اه الثقیلة في ال .4
 النجف -االستشاري والمصمم لش�كة مجاري الم�اه المطر�ة في ناح�ة الحر�ة  .5
 النجف.  -االستشاري والمصمم لش�كة مجاري الم�اه المطر�ة في ناح�ة الع�اس�ة  .6
 مصمم المنهوالت المرشحة لش�كة تخف�ض منسوب الم�اه الجوف�ة في �عض أح�اء مدینة الناصر�ة.  .7
عضــو الفر�ــق االستشــاري لمشــروع تصــم�م طر�ــق الحــج البــري فــي النجــف، عقــد مــع المكتــب االستشــاري  .8

 للجامعة المستنصر�ة. الهندسي 
تقر�ــر اثـــر بیئــي لمختلـــف النشــاطات الصــناع�ة �معامـــل الصــناعات اإلنشـــائ�ة  845إعــداد مــا یز�ـــد عــن  .9

 وغیرها من الصناعات الكبرى (صنف أ) والنشاطات األخرى (صنف ب و صنف ج).  والغذائ�ة
طـــة تنق�ـــة مـــاء تصـــم�م المعالجـــة الهیدرول�ك�ـــة والصـــح�ة لمشـــكلة توقـــف عمـــل أحـــد خزانـــات ترســـیب مح .10

 الشرب في الكوفة. 
 االستشاري المشرف لمشروع تأهیل ش�كة مجاري الم�اه الثقیلة في منطقة الجدیدة الرا�عة في النجف.  .11
 إعداد ما یز�د عن تسعة دراسات جدوى مشار�ع صناع�ة مختلفة في النجف.  .12
ــي  .13 ــاء فـ ــالة المـ ــات إسـ ــي مجمعـ ــغط�ة فـ ــحات الضـ ــم�م المرشـ ــدیل تصـ ــ�م أداء وتعـ ــي م 18تقیـ ــاء فـ ــع مـ جمـ

 محافظة النجف. 
 االستشاري والمصمم الهیدرول�كي واإلنشائي لمشروع الخطوط الناقلة إلسالة ماء الرمیثة.  .14
االستشــــاري والمصــــمم لمشــــروع اســــتبدال مقــــاطع وتأهیــــل الخــــط الناقــــل الرئ�ســــي فــــي منطقــــة الجدیــــدات  .15

 النجف.  –والمعلمین 
 علي (ع) في النجف.  المصمم لش�كة مجاري الم�اه الثقیلة في حي اإلمام .16
 الكوفة.  -المصمم لش�كة مجاري الم�اه الثقیلة في الرشاد�ة  .17
 المصمم لش�كة مجاري الم�اه الثقیلة والمطر�ة في حي المعلمین في الكوفة.  .18
 االستشاري المشرف لمشروع تنفیذ ش�كة مجاري حي األنصار في النجف.  .19
 االستشاري المصمم لمشروع بیتي السكني، النجف األشرف.  .20
 االستشاري المصمم لمشروع المرتضى السكني، النجف األشرف.  .21
 االستشاري المصمم لش�كة مجاري حي الكرامة، قضاء المشخاب، محافظة النجف األشرف، العراق.  .22


