
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌمان هانً حمٌد مشجل السراي 

محاضرات علمٌة و  عطاءعملت محاضره خارجٌة لدى الجامعة التقنٌة الوسطى / المعهد التقنً فً الكوت بأ
 بأنتهاء العام الدراسً 4/6/2017و انتهت فً  1/9/2017عملٌة فً قسم تقنٌات هندسة المساحة فً 

 (2021من جامعة واسط فً) 86.305ماجستٌر هندسة مدنٌة بمعدل 

 (2016- 2015هندسة مدنٌة من جامعة واسط فً ) سبكالورٌو

 

 فً نقابة المهندسٌن العراقٌة   ANSYS FLUENTدورة فً برنامج .1
 فً نقابة المهندسٌن العراقٌه فً واسط  AUTICADدورة فً برنامج .2

 . Review Literature Systemicدورة فً وحدة التعلٌم المستمر فً جامعة بغداد بعنوان .3

 دورة فً وحدة التعلٌم المستمر فً جامعة بغداد بالتعاون مع جامعة سلطان ادرٌس المالٌزٌة بعنوان.4
High Impact Research Article ). ) 

 معة واسط .دورة فً طرائق التدرٌس فً وحدة التعلٌم المستمر فً جا.5
 المشاركة فً ورشة تدرٌبٌة فً جامعة الكوفة بعنوان ) العروض التقدٌمٌة العلمٌة االفتراضٌة( ..6
 المشاركة فً ورشة تدرٌبٌة فً جامعة الكوفة بعنوان ) اسباب رفض البحث ( ..7
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