
 السيرة الذاتية

 عهود خوام حطيحط االسم:

 بصرة - التقنية الهندسية الكلية:

  البريد االلكتروني:

 هندسة مدنية التخصص العام:

 هندسة مدنية / موارد مائية التخصص الدقيق:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 المنصب ) ان وجد(:

 اوالً: المؤهالت العلمية

 تاريخ الحصول عليها الشهادة

 18/7/2007 الوريوسبك

 4/4/2011 الماجستير 

  الدكتوراه

  اخرى

 

 ثانياً: التدريس الجامعي

  -الفترة من       الجامعة الجهة )المعهد/ الكلية( ت

 2014-2011 هيئة التعليم التقني الكلية التقنية الهندسية 

 نلغاية اال -2015 الجامعة التقنية الجنوبية الهندسية التقنية الكلية 

    

 

 ثالثاً: المناصب الوظيفية

 -الفترة من       جهة العمل المنصب ت

    

    

    

    

Ohood almarj@gmail.com 

 



    

 قام بتدريسها :رابعاً: المقررات الدراسية التي 

 السنة المادة القسم ت

 2011 الرياضيات تقنيات هندسة البيئة والتلوث 1

 2012,2011 لهندسيا الميكانيك تقنيات هندسة القدرة الكهربائية  2

 2011 ) نظري+عملي(الحاسبة/مرحلة اولى مبادئ والتلوث البيئة هندسة تقنيات 3

 2016,2015,2014,2012 الميكانيك الهندسي والتلوث البيئة هندسة تقنيات 4

 2015,2014,2012 (عملي+نظري) الرسم الهندسي/ مرحلة اولى والتلوث البيئة هندسة تقنيات 5

 2016,2015,2014 (عملي+نظري) الحاسبات/ مرحلة رابعة  والتلوث البيئة سةهند تقنيات 6

 2015 (عملي+نظري) ميكانيك الموائع/ مرحلة ثانية تقنيات هندسة الوقود والطاقة 7

 2016 (عملي+نظري) ثانية مرحلة/ الموائع ميكانيك والتلوث البيئة هندسة تقنيات 8

 

 خامساً: )االطاريح، الرسائل( التي اشرف عليها

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 سادساً: االنشطة العلمية )المؤتمرات ، الندوات، ورش العمل( التي شارك بيها

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

نامج الرسم دورة تدريبية في بر 1
الهندسي )االوتوكاد( من قبل 

 الكلية التقنية الهندسية

 متدرب الكلية التقنية الهندسية 2014

 الكلية في المؤتمرات قاعة 2015 البيئة يوم ندوة 2

 الهندسية التقنية

 مشارك

 الكلية في المؤتمرات قاعة 2015 الرابع العلمي الطالبي المؤتمر 3

 الهندسية التقنية

 مشارك

4     

5     

6     

7     



 

 

 

 سابعاً: البحوث المنشورة في مجال التخصص

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 ثامناً:عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية

 النشاطات الى -من   درجة العضوية الجهة ت

1     

2     

3     
 

 ً  : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير تاسعا

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او شهادة التقدير ت

 2016 السيد العميد كتاب شكر  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة

 سنة النشر اسم الكتاب ت



   
 

 

 احدى عشر: اللغات

 العربية اللغة .1

 اللغة االنكليزية .2


