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 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي 
 جامعة الفرات األوسط التقنية 

 المعهد التقني بابل 
 
 

  
  
  

 المعلومات  الشخصيــة

 االسم  الثالثي واللقب  مهند جواد جاسم  الشمري

 الشهادة  الجهة المانحة 

 بكالوريوس الجامعة التكنولوجية 

 ماجستير  الجامعة التكنولوجية

 االختصاص  العام  هندسة البناء واإلنشاءات 

 االختصاص  الدقيق  بكالوريوس هندسة الطرق والجسور / ماجستير هندسة الطرق والنقل

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

  

2020/5/12  
 تأريخ الحصول علية

 الجنسية  عراقية

6/3/1979  تأريخ الميالد  

 الحالة  االجتماعية  متزوج

 اللغات  العربية / االنكليزية 

 رقم الهاتف  07816706258

muhand.jasim@atu.edu.iq   البريد االلكتروني 

https://www.researchgate.net/profile/Muhand-Jawad Research Gate 

  



 المؤهالت االكاديميــة

 

  حاصل على شهادة البكالوريوس من  سنة        2006

  

 الخبرات  العلميــة

 عدد البحوث المنشورة  3

 عدد الكنب المؤلفة والمترجمة ال توجد

 عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها داخل العراق  2

 عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها خارج العراق  1

 عدد ورش العمل المشارك بها  3

 عدد السيمنرات  ال توجد

 عدد الدورات التدريبة  2

 الخبرات  العمليــة

 عملت كمهندس مقيم في مشاريع داخل المعهد التقني بابل وفي العديد من اللجان 

  تدريسي في قسم التقنيات المدنية /المعهد التقني بابل

  

 مستوى اللغة االنكليزيــة

 مبتدئ متوسط متقدم أول متقدم أوسط  متقدم عالي متمرس

    √       

  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministry of Higher Education & Scientific Research 

Al- Furat Al-Awsat Technical University   

Technical Institute of Babylon  

          

Personality Information 

Name Muhanad Jawad Jasim 

Certification   

BS.c University of Technology 

MS.c University of Technology 

Generalization Civil Engineering 

Specialization Highways and Transportation Engineering   

Scientific Title 
Assist. Lecturer 

   

 Date Got it 
12/5/2020  

  

Nationality Iraqi 

Date of Birth 6/3/1979 

Marital Status Married 

Languages Arabic / English 

Phone No  . 07816706258 

 E- mail muhand.jasim@atu.edu.iq  

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Muhand-Jawad 

Qualifications 

–  Bachelor in Civil Engineering Department, Highways and Bridges Engineering Branch 

Master of Science in Highways and Transportation Engineering 

 

 



 

 

  

Scientific Experiences 

No. of Published Reseearch 3 

Published Books 0 

Conferences Inside Iraq 2 

Conferences Outside Iraq 1 

Workshops 3 

Seminars 0 

Training Courses 2 

Work Experiences 

I worked as a resident engineer on projects within the Babylon Technical Institute and in 

many committees. And Instructor at the Department of Civil Technologies / Babylon 

Technical Institute. 

  

English  Language Level 

Low Intermediate Advance Low Advanced Mid 
Advanced 

High 
Superior 

      √     
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