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    اوالً: المؤهالت العلمية.

 

 االدارية.مناصب ثانياً: ال

 

 ثالثاُ: التدريس الجامعي.

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 1986-1985 قسم هندسة البناء الجامعة التكنلوجية 

 2002-2001 االدارةكلية  -قسم االدارة الصناعية جامعة بغداد 
 

 ( 2021الى –1986رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة الكلية ت

 1986-1985 الرسم الهندسي بناء -الجامعة التكنلوجية 

 1986-1985 تركيب المباني بناء -الجامعة التكنلوجية 

 2002-2001 تقييم مشاريع كلية االدارة-جامعة بغداد 

 2015-2013 االحصاء الهندسي كلية الفارابي الجامعة 

 2021-2015 الهنسياالحصاء  جامعة اوروك 

 2021-2016 االدارة واالقتصاد الهندسي جامعة اوروك 

 2019-2017 قسم العمارة -خدمات ابنية جامعة اوروك 
 

 صالح خزعل :األسم
 1963:تاريخ الميالد

  هندسة ادارة المشاريع :التخصص
 مدرس:اللقب العلمي
 جامعة اوروك :مكان العمل

 07703999987:رقم الهاتف 

البريد 
 dr.salah.zamim@gmail.com:اإللكتروني

 التاريخ الكلية الجامعة اللقب العلمي ت
 2002 قسم هندسة البناء واالنشاءات الجامعة التكنلوجية مدرس 

 1998 قسم هندسة البناء واالنشاءات الجامعة التكنلوجية م.مدرس 

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

 2016 -2014 جامعة اوروك رئيس قسم الهندسة المدنية 

    



 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 مشارك الكويت 2018 مؤتمر االستثمار واالعمار  1

 مشارك جامعة النهرين 2016 العلمي الرابعالمؤتمر  2

 مشارك دبي 2014 المؤتمر الدولي الدارة المشاريع 3

 مشارك عمان 2007 مؤتمر المدن العربية 4

 مشارك عمان 2006 المؤتمر االول العادة اعمار العراق 5

 مشارك عمان UN  2005مؤتمر العمل الدولي في العراق 6
 

 االخرى. سابعاً: االنشطة العلمية

 خارج الكلية داخل الكلية

 استشاري اتحاد المقاولين العراقيين عضوية اللجنة العلمية

 اعمار لالستشارات االداريةاستشاري  القاء المحاضرات
 

 ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

 السنة مجال النشر اسم البحث ت

دراسة االثر البيئي لمشاؤيع اعادة اعمار  
 المناطق التي تعرضت للعمليات االرهابية

 2017 مقدم الى هيئة االعمار

 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة (ب/)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

 2018 جامعة اوروك السيد رئيس شكر عن اصدار كتاب 

 2018 السيد رئيس جامعة اوروك شكر عن نشر بحث علمي في مجلة عالمية 

 2016 السيد رئيس جامعة اوروك شكر عن تولي رئاسة قسم الهندسة المدنية 

 2016 السيد رئيس جامعة اوروك شكر عن تولي رئاسة قسم الهندسة المدنية 
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

 سنة النشر اسم الكتاب ت

 BIM in Project management 2017 

   
 

 التي يجيدها. حادي عشر: اللغات 

 

 قراءة كتابة اللغة ت

 نعم نعم اللغة العربية 

 نعم نعم اللغة النكليزية 


